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Recoltatul orzului este pe terminate. Acum. Înde
osebi in sudul și vestul țării, combinele și celelalte 
utilaje agricole au fost dirijate in lanurile de griu. 
Boabele s-au copt, au o greutate superioară — semn 
că vom avea o pîine bună. Este necesar ca recolta 
să fie strinsă la timp, transportată și depozitată cu 
grijă pentru a se evita orice pierderi. Așa se proce
dează, de altfel, în majoritatea unităților agricole 
unde griul a ajuns in copt. în decurs de cîteva zile, 
în județele Ilfov, Tulcea. Constanța, Ialomița, Te
leorman, Dolj, Brăila a fost strinsă recolta de griu 
de pe mari suprafețe. Corespondenții noștri ne rela
tează despre faptele de muncă ale mecanizatorilor, 
cooperatorilor, ale celorlalți oameni ai muncii din a- 
gricultură, despre preocuparea organelor locale dă 
partid și de stat pentru desfășurarea in bune con
diții a recoltatului. în cooperativele agricole din ju
dețul Ilfov, de exemplu, a fost strinsă recolta de 
griu de pe aproape o treime din suprafața cultivată, 
în județul Teleorman, in luncile Dunării sau Oltului,

în toată cîmpia Burnasului combinerii muncesc de 
cum se ridică rouă și pină seara tirziu. Noaptea, la 
lumina farurilor, pe terenurile cooperativelor agrico
le din Furculești, Voivoda, Purani și altele, mecani
zatorii ară și pregătesc terenul pentru a insămința 
a doua cultură. Ploile căzute in ultimele zile ajută 
semințele să răsară. O recoltă se stringe, alta se pre
gătește. Iată fapte de buni gospodari. Din județul 
Tulcea se anunță că în unele cooperative agricole se 
recoltează griul de pe ultimele suprafețe. Frontul se
cerișului înaintează din sud spre județele situate spre 
mijlocul și chiar nordul țării. Oamenii muncii din agri
cultură, hotăriți să strîngă la timp recolta de griu pen
tru a se înlătura orice pierderi prin scuturare, au 
hotărit să lucreze și azi, duminică, la seceriș. Și-au 
exprimat aceeași dorință și șoferii care transportă 
cerealele din cîmp la bazele de recepție. Așadar, as
tăzi zi de vîrf la strînsul recoltei spre lauda celor 
care, pentru a asigura pîinea țării, nu-și precupețesc 
nici un efort.

ACTIVUL DE PARTID
puternică pîrghie a îndeplinirii sarcinilor

în toate sferele activității economico-sociale
Marile și complexele obiective ale 

dezvoltării economico-sociale a țării 
trasate de Congresul al XI-lea, de 
Programul partidului, sarcinile for
mării omului nou, așa cum au fost 
ele conturate in expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la recentul 
Congres 
culturii 
nelor și 
tipie și 
Și de .
știut că in prezent organizațiile de 
partid din industrie au sarcini însem
nate în popularizarea prevederilor 
Legii planului cincinal 1976—1980. in 
coordonarea întregii activități prac
tice pentru realizarea lor în cele 
mai bune condiții, în organizarea 
întrecerii socialiste, folosirea efi
cientă a rezervelor interne, reduce
rea cheltuielilor materiale și înde
plinirea tuturor indicatorilor calita
tivi. De asemenea, sarcini mari 
revin în această perioadă organiza
țiilor de partid de pe șantiere — 
pentru realizarea la timp și chiar 
devansarea planurilor de investiții, 
pentru asigurarea unei activități rit
mice — ca și celor din agricultură, 
chemate să facă totul în scopul bu
nei organizări a muncii, recoltării 
cerealelor 
efectuării 
duble.

în chip 
probleme 
partid o 
forțelor de care dispun, concentrarea 
tuturor energiilor și competențelor 
in vederea realizării obiectivelor po
liticii partidului.

Așa cum se știe, una din cele mai 
Însemnate pirghii în munca de zi cu 
zi a organelor de partid — și, tot
odată, o expresie a democrației inter
ne de partid în acțiune — o consti
tuie activul de partid. Bogata expe
riență acumulată de numeroase or
gane și organizații de partid ilus-

al educației politice și al 
socialiste, pun in fața orga- 
organizațiilor de partid mul- 
importante probleme actuale 
perspectivă. Bunăoară, este

la timp și fără pierderi, 
irigațiilor și culturilor

firesc, soluționarea acestor 
impune organizațiilor de 

largă mobilizare a tuturor

trează convingător importanța mo
bilizării sistematice, a consultării pe
riodice și antrenării permanente a 
celor mai competenți și dinamici 
membri de partid la aplicarea în 
practică și controlul infăptuirii hotă- 
ririlor partidului, la elaborarea mă
surilor ce urmează a fi adoptate de 
organele respective de partid. Sutele 
de mii de comuniști care fac parte 
din activul comitetelor județene, 
municipale, orășenești și comunale 
din întreaga țară reprezintă o uriașă 
forță. întruchipează un inepuizabil 
potențial de inteligență și energie in 
slujba traducerii neabătute în viață 
a politicii partidului nostru de con
struire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de inaintare a 
României spre comunism.

Pentru toate organizațiile de partid 
constituie în această privință un înalt 
exemplu modul sistematic în care 
conducerea partidului nostru, secre
tarul său general se sfătuiesc eu 
activul de partid din cele mai diferi
te domenii, stimulînd manifestarea 
spiritului de inițiativă, antrenînd 
cadre de înaltă competență în elabo
rarea și aplicarea celor mai impor
tante hotăriri, planuri, programe ce 
vizează largi sfere de activitate — 
dezvoltarea economiei, perfecționarea 
vieții sociale, îmbogățirea vieții spi
rituale, progresul științei, artei, cul
turii. Toate organele de partid, indi
ferent de sfera în care își desfășoa
ră activitatea, au datoria să aplice 
învățămintele ce se desprind din a- 
ceastă fecundă valorificare a înțe
lepciunii și priceperii comuniștilor 
care fac parte din activ.

Experiența vieții, indicațiile condu
cerii partidului au subliniat impor
tanța deosebită pe care o are necon
tenita perfecționare a muncii cu acti
vul de partid. Majoritatea covîrș’- 

— toare a organizațiilor-de partid au 
dobîndit în 
experiență

această privință o bună ' 
în antrenarea activului

a-

Ro-
iui 

și a- 
mai 
de-

Tării 
țărani 

femei.

de partid pentru studierea unor 
probleme deosebite, pentru cristali
zarea unor soluții adecyate și tradu
cerea lor în viață. Se ' impune insă 
ca tuturor organelor și organizațiilor 
de partid să le fie limpede necesi
tatea de a se utiliza cjt mai eficient 
această puternică pirghie in îndepli
nirea sarcinilor actualei etape de 
dezvoltare a societății noastre. Sint 
cu totul nejustificate acele argumen
tări care pot fi auzite cîteodată din 
partea unor tovarăși ce susțin că din 
cauza sarcinilor curente „nu au timp" 
să se mai ocupe de problemele acti
vului de partid ; or, aportul activului 
le-ar fi de un mare ajutor și le-ar 
spori considerabil forțele tocmai în- 
lesnindu-le soluționarea sarcinilor, 
fiegrevîndu-i de un șir de probleme, 
asigurînd desfășurarea cu mai bune 
rezultate a muncii de partid. în a- 
cest context trebuie subliniată ne
cesitatea de a se renunța la modul 
uneori, cu totul sporadic, neorganizat 
de a se face apel la ajutorul acti
vului de partid care, în unele locuri, 
este convocat doar din cind in cind, 
la „zile mari".

în acest context e necesar să se 
acorde toată atenția judicioasei com
ponențe a activului de partid, 
pentru ca acesta să constituie o 
forță efectivă, capabilă să acțio
neze operativ și dinamic ori de 
cite ori - e nevoie. Aceasta presupune, 
ca o condiție fundamentală, atra
gerea în rîndurile activului de partid 
a celor mai pregătite și experimen
tate cadre de partid, de stat, econo
mice, de U.T.C., din rindurile consi
liilor și comisiilor de femei, ale comi
tetelor și consiliilor sindicatelor, mun
citori de înaltă calificare, maiștri, teh
nicieni. ingineri, țărani cooperatori 
fruntași, cadre din domeniul invăță- 
mîntului, științei, cercetării, sănătății, 
artei și culturii, din tpatasjerple vieții 
economice, sociale, spirituale. Pentru 
ca activul să fie intr-adevăr activ, or-

gancle de partid au datoria să asi
gure — in componenta sa — o varie
tate a cadrelor. în raport de profe
siuni, specialități, gradul de expe
riență etc.

De o deosebită atenție trebuie să 
se bucure împrospătarea anuală 
a activului de partid cu cele mai 
bune și competente cadre din rindu- 
rile muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor care lucrează direct in pro
ducție. ale țăranilor cooperatori și 
specialiștilor din agricultură, ale oa
menilor de știință, cultură, artă, în- 
vățămint, ale altor membri de par
tid din toate sferele vieții sociale, 
oameni care posedă o bogată expe
riență politică și organizatorică și au 
dovedit prin fapte o înaltă răspun
dere în îndeplinirea sarcinilor în
credințate, devotament profund, com
petență și principialitate în lupta 
pentru realizarea politicii partidului, 
comportare ireproșabilă, intru totul 
conformă normelor Codului etic, in 
societate și în viața familială. O mare 
însemnătate are atragerea in activ a 
unui număr mai mare de femei și de 
tineri, asigurîndu-se împletirea ar
monioasă a elanului și entuziasmului 
proprii tinerei generații cu experien
ța de viață și muncă a tovarășilor 
mai virstnici. în localitățile unde, 
alături de români, conviețuiesc cetă
țeni aparținind altor naționalități, 
în activul de partid e necesar să fie 
în continuare atrași un număr co
respunzător de comuniști din rindul 
acestora.

Tocmai în acest fel, activul, pe 
lingă aportul la soluționarea sarci
nilor concrete ale organizațiilor de 
partid, se constituie in principala 
rezervă de cadre pentru organele 
și organizațiile de partid, pentru in
stituțiile de stat.

Spre a se asigura participarea tot 
mai calificată a activului de partid 
™——   ——  - ST' r' 
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Aspect de muncă
la „Electroaparataj"-București

Rapidul „Ștefan cel 
Mare" ne desprinde 
frumos — dis-de-di- 
mineată — din Gara 
de Nord, din Cetatea 
lui Bucur, din inima 
Cîmpiei Române și. 
ca un bolid, ne duce 
în Tara de Sus. la Su
ceava. Trecem prin- 
tr-un spațiu plin de 
culori, culorile inimi
tabile ale patriei noas
tre. Rămin in urmă 
frumoase așezări ome
nești, „codri verzi 
brad și cîmpuri 
mătasă", dealuri 
meri domnești și 
vin, vin ce va să 
vină bătrîn ca 
mea, și — de ce nu ? 
— „greu ca untdelem
nul" — precum in Emi- 
nescu.

Am trecut de 
man, de Pașcanii 
Mihail Sadoveanu 
lergăm, alergăm 
departe, tot mai 
parte, învecinîndu-ne 
de-acum cu apa Mol
dovei. Mă îmbăt — 
proape fără să știu 
de o boare fără 
asemănare ce vine 
dinspre Bucovina.

de Sus și 
frumoși, 

bărbați, femei, copii 
smălțind ca niște flori 
— flori în aproape 
toate culorile lumii — 
pămintul acesta bine- 
cuvintat de Maica Na
tură. sfințindu-1 cu 
munca și cu sufletul 
lor de soare, dînd o 
nouă înfățișare țării.

înaltă, cu mina strea
șină la ochi, privind in 
sus. într-o clipă 
extaz, soarele și 
sfîrșitul, cimpul 
griul, porumbul 
floarea-soarelui. și 
ce va să fie în acest 
cimp, care este vatra 
ei de viată 
moarte. într-o 
rație a lumii.

de 
ne-

Si 
și 

tot

și de 
admi- 

O fe-

IN ZIARUL DE AZI
RUBRIC1LE NOASTRE : O- 
pinia publică și conduita 
civică ; Omul și viața ra
țională ; Faptul divers; 
Sport; Din instanță în 
fața opiniei publice; De 

pretutindeni

de glorie, 
alte vechi 
pe aici, să 

timpul ma-

drumuri de

tei Cetăti 
precum și 
așezări de 
reînvie in
rilor noastre primeniri 
socialiste. Urc cu gin- 
durile și visurile mele 
pe noile
piatră și de viitor de
corate cu fel de fel de 
arbori tineri și deco
rate cu mult suflet

de 
de 
de 
de 

de- 
vre-

de 
de 
O 

boare ce vine, de din- 
sore Bogdănești. Baia. 
Mălini. Fălticeni. Ră- 
dășeni. Ciprian Po- 
rumbescu, Fintinele, 
Verești. cu arome in
credibile1 pină către 
Rădăuți. Vatra Moldo- 
viței. Vatra Dornei, Iz
voarele Sucevei, Put- 
na. Vicovul de Sus.

Mă uit peste cîmpu-

Combinele înaintează in lanurile cooperativei agricole din Gâlbinași, județul Buzâu
Foto : E. Dichiseanu

La Miercurea Ciuc

se fabrică tractoare Muzică... la purtător
La întreprinderea de piese auto și 

tractoare din Miercurea Ciuc a fost 
asamblat primul tractor pe șenile 
de tip SV-445, un utilaj mult soli
citat pentru executarea lucrărilor a- 
gricole pe terenurile situate în pan
tă. Debutul producției de tractoare 
în județul Harghita constituie 
eveniment deosebit.

Primul tractor harghitean — 
bricat, cu excepția motorului, în 
tregime 
seamnă 
dustria 
acestor
faptul că, în momentul de fată, în 
hala de montaj a întreprinderii se 
află în diferite stadii de asamblare 
alte 10 tractoare, care vor porni că
tre beneficiari la finele lunii
curs. De. asemenea. încă în acest an, 
se va trece la niontârea unui alt tip 
de tractor SM-445, necesar tot pen
tru executarea lucrărilor agricole pe 
terenurile în pantă. în acest fel. in
dustria harghiteană își va aduce 
contribuția la rezolvarea uneia din
tre- problemele actuale ale agricul- 
turii.-(I.D. Kiss).

îinaBt sn mtdșov bI ir!
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cu forțe proprii — 
o etapă superioară in 

constructoare de mașini 
meleaguri. De remarcat

un

fa- 
in- 
în- 
in- 

a
Și
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cescu: „Ștefan, Ștefan, 
Domn cel Mare / sea
măn pe lume nu are 
/ decit numai mindrul 
Soare".

Suceava! Undeva, în 
oraș, un mare meșter 
al marmurei, pietrei 
și bronzului dă la 
iveală, cu ortacii lui, 
un Ștefan cum n^a 
mai fost altul. Un Ște

Florile Țării de Sus
--------------------------y_ ’
Reportaj de Ion BÂNUȚĂ

Tot acest decor, parcă 
dintr-o poveste cu 
Făt-Frumos, mi-aduce 
aminte de Hesiod — 
cel legat de oamepi 
și de artă, care spune 
undeva, nu fără 
mei : , 
get în 
belșug 
fel să 
cești 
muncă

Mă uit atent peste 
aceste plaiuri bucovi
nene și, printre atiția 
oameni cuprinși de 
necuprinsul lucrului 
lor. văd. într-o subli
mă frintură de timp, 
o femeie. O femeie

te- 
,Dac-aI tău cu- 

sine dorește 
și avere, / Ast- 
faci : să mun- 
și muncă la 
s-adau'gi !“

meie care lucrează cu 
miinile ei de aur in 
cîmp, întru o iubire 
inimitabilă pentru co
piii ei și pentru pa
trie.

...Sint la Suceava. 
Din virful orașului 
văd vechea Cetate de 
Scaun, ctitorie a lui 
Petru I Mușat — im
portant punct fortifi
cat în glorioasa dom
nie a Soarelui 
vei. Măria-Sa 
Voievod.

Fac ceea ce
să fac de la început. 
Primul drum la Ce
tate. Vremea nouă a 
făcut ca ruinele aces-

La 
de 
fe- 
de

sădesc flori, 
nemuritoare în-

Moldo-
Ștefan

trebuie

românesc, cu marele 
suflet omenesc, 
vestita margine 
Cetate, pionieri, cu 
lurite instrumente 
lucru, 
Flori
tru o cinstire cum n-a 
mai fost alta, pentru 
cei ce au fost cu viața 
lor apărători de tară. 
Alți pionieri îi ascultă 
pe învățătorii lor. cei 
ce le vorbesc despre 
faptele de vitejie ale 
voievozilor 
bovit 
ceste 
cîntâ 
cîntul 
al lui

ce au ză- 
odinioară pe a- 
sfinte plaiuri și 

cu însuflețire 
fără de moarte 
Gavriil Musi-

fan care va fi puter
nic înfipt în margine 
de Cetate, coroana lui 
nepieritoare 
cerul și ochii 
vultur dînd 
dovei.

Suceava ! 
construcției 
orașul renaște și în
florește pe toate pla
nurile. Se ridică noi 
obiective industriale 
privind prelucrarea su
perioară a lemnului, 
celuloza și hîrtia. me
talurgia. construcțiile 
de mașini. industria 
ușoară, alimentară, in
stituții social-culturale 
etc.

în efervescenta a-

atingînd 
lui de 

roată Mol-

în anii 
socialiste

cestui timp, la Casa 
de cultură a sindica
telor se desfășoară o 
activitate intensă. Văd 
în sala mare sute de 
pionieri luînd parte 
la fel de fel de spec
tacole. în altă sală se 
deschide o expoziție, 
și apoi alta și alta, 
dînd „Cinstire omului 
și muncii", 
manifestări 
„Plaiuri 
„Comorile 
Sus". < 
tionale 
triotică 
b s“. de 
„Ciprian 
cu" și de 
netiana".

Suceava, acest județ 
de nestemate, se află 
intr-un proces de in
dustrializare intensă, 
dinamică, punindu-se 
în valoare îndeosebi 
resursele naturale lo
cale (zăcăminte de 
substanțe minerale, 
avuțiile pădurilor, pro
dusele agricole vege
tale și animale). Toate 
aceste eforturi sint în
cununate firesc cu nu
meroasele premii ale 
hărniciei, inițiativei și 
dragostei de frumos 
și de tară a oameni
lor din Tara de Sus.

...Rapidul „Ștefan 
cel Mare" mă readuce 
în Cetatea Iui Bucur, 
inima tării. Aduc. aici, 
în mine. Tara de Sus 
ca pe o floare fără de 
asemănare a României 
revoluționare.

Ample 
artistice : 

bucovinene". 
Tării 

concursuri 
de poezie 
„Nicolae 

interpretare 
Porumbes- 

artă „Voro-

de 
na- 
pa- 
La-

Printre multele în
lesniri pe care ni le-a 
creat tehnica moder
nă este și aceea a 
putinței de a face ca 
muzica să răsune in 
viața noastră in orice 
condiții, grație radio
ului și magnetofonu
lui portativ. Pe 
de munte sau in 
loc de pădure, o 
plă apăsare pe 
clanșator este sufici
entă pentru ca să fim 
brusc și miraculos în- 
văluiți de armoniile 
lui Bach sau Mozart, 
intr-adevăr, 
cucerire a 
Prin ceea ce 
că (dar, mă 
ciți meditează asupra 
acestei semnificații !) 
ea depășește in sub
lim chiar asemenea 
armonii in care vedem 
de obicei întruparea 
supremă a sublimului. 
Căci Bach și Mozart 
ne vorbesc despre lu
cruri mărețe, in timp 
ce cutiuța izvoritoare 
de armonii ne intro
duce nemijlocit in
tr-un fenomen de tul
burătoare măreție : 
străpungerea instan
tanee a spațiilor uni
versale de către me
sajele adresate cuge
tului nostru. Sintem 
noi, ascultătorii. în
totdeauna la înălți
mea unei atit de re
velatoare creații a ge
niului uman ?

Sinceri și obiectivi 
față de noi înșine nu 
putem fi decit recu- 
noscînd că felul cum 
ne folosim de ,.tra.n- 
zistor". de „caseto- 
fon“ distonează adesea 
strident cu formidabila 
inteligență pe care o 
exprimă aceste mij
loace deja banalizate 
pină la transformarea 
lor in jucării la înde
mâna oricui. In loc să 
învățăm — prin plu
sul de cultură care ne 
vine prin ele — res
pectarea existenței u- 
mane, se intimplă să 
sporim, fără nici o 
justificare, vacarmul. 
Si ce este mai ingri- 
jorător e că o facem 
din ce in ce mai frec
vent, cu nonșalanță. 
Anroape că e pe cale 
să intre in firea lu-

vir) 
mij- 
sim- 
de-

uluitoare
omului 1 
semnifi- 

intreb,

ca posesorul 
„boite ă musi- 
să se folosească

crurllor 
unei 
que“ 
de ea nestinjenit in 
locuri publice, iar cei 
prezenți să suporte 
resemnați terorizarea 
lui auditivă. Este, de 
asemenea, pe cale să 
se instaureze o men
talitate specifică pur
tătorilor de tranzistori 
și de casetofoane : în
demnului menit să-i 
readucă la ordine, ei 
li răspund din ce in 
ce mai des cu un re
fuz arogant. Ca unul 
nevoit să călătorească 
mult cu trenul, nu ra
reori am fost marto-

însemnări de
George BĂLAN

rul tristei neputințe a 
conductorului de a a- 
păra un compartiment 
întreg in fața agresi
unii sonore deslănțui- 
te de cite un călător 
cate nici măcar intr-o 
asemenea situație nu 
putea să stea liniștit 
cu gîndurile sale.

Folosind abuziv și 
haotic aparatele porta
tive destinate a ne 
procura satisfacții mu
zicale, aducem insă 
prejudicii nu numai 
celor din jur, dar și 
propriei noastre liniști 
Devenită manie, ascul
tarea tranzistorului sau 
a casetofonului, 
unde și aricind, 
pentru echilibrul 
hic o primejdie 
mare decit alte 
mote (citadin, feroviar 
etc.).

Lăsindu-ne dominați 
de acest fel de a ne 
procura muzica și de 
a o asculta, vedem a- 
menințat, in însăși fi
ința lui intimă, unul 
din cele mai înălțătoa
re sentimente de care 
e capabil omul, senti
ment generator de in
comparabile bucurii și 
energii : comuniunea 
cu natura. Căci tran
zistorul și casetofonul 
sint din ce în ce mai 
des însoțitori ne lipsiți 
ai excursioniștilor, pe 
care ii împiedică ast-

ori- 
este 
psi- 
mai 

zpo-

fel să realizeze sensul 
ieșirii in natură, al in
trării in liniștea pădu
rii, de pe creste sau 
de pe plaiuri. Nu le e 
de ajuns că se joacă 
— precum copiii — cu 
această cutiuță 1 
cală in locurile 
blice : o vor și 
unde, mai mult 
decit in mijlocul 
lizației, li s-ar fi 
un sacru respect, 
veritabil iubitor, 
drumeției suferă 
sensul cel mai propriu 
al cuvintului atunci 
cind pacea atit de pro
fund grăitoare a mun
ților noștri este brusc 
sfișiată de agresivul 
,.jet“ sonor. Mni ales 
pe platourile montane 
sau in ambianta vesti
giilor istorice sau de 
artă ți se impune, cu 
dureroasă evidență, 
incompatibilitatea a- 
cestei manii cu intere
sele reale și adinei ale 
ființeț . ymane. "" 
dinul' pleacă in 
cur sie pentru „a se 
prospăta, limpezi, 
tifica. Dar mama 
tură nu ne poate 
părtăși binefacerile ei 
decit dacă ii aparți
nem în acele clipe cu 
toată ființa, dacă-i a- 
rătăm venerația cuve
nită. Or, aducînd în 
mijlocul naturii obi
ceiuri care nu numai 
că n-au nimic comun 

chiar o 
să nu 

o pro- 
împiedi- 

binefăcă- 
in

muzi- 
pu- 

acolo 
chiar 
civi- 
cerut 

Un 
al 
in

Cita- 
ex- 
im- 
for- 
na- 
im-

cu ea, dar 
contrazic (ca 
spunem că 
fanează), îi 
căm forțele 
toare să lucreze 
noi întăritor.

Conflict cu semenii, 
cu noi înșine., cu natu
ra — iată tripla dezbi
nare pe care o aduce 
in viata noastră reaua 
înțelegere a ceea ce 
trebuie să fie aparate
le portative transmi- 
țătoare de muzică. Nu
mai atunci cind există 
o îndreptățire superi
oară, rațională, a folo
sirii lor, ne arătăm 
demni de extraordina
ra inteligentă din care 
s-au născut. Altmin
teri, știința nu ne va 
putea privi decit ca pe 
niște copii cărora li 
s-a făcut un dar ne
meritat.

COMUNICAT
CU PRIVIRE IA CEA DE-A XXX-A SESIUNE A CONSILIULUI
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CINCINALUL 1976-1980: trăsături, imperative, exigențe
„Cincinalul actual prevede, de asemenea, dezvol

tarea intensivă a agriculturii — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Paralel cu sporirea culturilor 
vegetale, un accent special se va pune pe asigu
rarea progresului rapid al zootehniei. Se prevede 
înfăptuirea unui vast program de irigații și ame
najări funciare, care va permite gospodărirea cit 
mai rațională a fondului nostru funciar, precum și 
accelerarea procesului de mecanizare și chimizare 
a producției agricole".

O agricultură intensivă, de înaltă eficiență, pre- 
•upune, înainte de toate, sporirea continuă, în rit
muri superioare, a producției agricole prin genera
lizarea celor mai avansate metode de muncă și 
tehnologii ; înseamnă randament economic sporit 
în toate sectoarele de activitate. Corespunzător 
acestor direcții de dezvoltare, din prevederile pla
nului cincinal pot fi desprinse cu claritate cîteva 
din elementele care definesc aceste preocupări :

• La principalele, produse agricole se vor ob
ține — în medie anuală : 20—22,3 MILIOANE 
TONE CEREALE ; 1—1,1 MILIOANE TONE
FLOAREA-SOARELUI : 8.6—9,3 MILIOANE 
TONE SFECLA DE ZAHĂR ; 3,2—4,3 MILIOA
NE TONE LEGUME DE CÎMP ; 2,5—2,6 MILI
OANE TONE CARNE.

• Se va amenaja pentru irigații suprafața de 
1,2 MILIOANE HECTARE, astfel incit la sfîrși
tul anului 1980 suprafața totală amenajată pen
tru irigații să ajungă la 3 milioane hectare.

• Agricultura va beneficia în perioada 
1976—1980 de 70 MII TRACTOARE, 16 300 COM
BINE AUTOPROPULSATE PENTRU RECOL
TAT CEREALE ȘI DE CIRCA 11 MILIOANE 
TONE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE — SUB
STANȚĂ ACTIVĂ.

Elementul calitativ deosebit, deci, care caracteri
zează dezvoltarea agriculturii românești în cincina
lul afirmării depline a revoluției tehnico-științifice, 
îl constituie orientarea hotărîtă spre o producție ve
getală și animală intensivă, spre o inaltă eficiență 
economică. Propunindu-și realizarea unei agriculturi 
intensive, moderne, de mare randament și efici-

chibzuință a pămintului, a tuturor amenajărilor de 
irigații, a fondului genetic din zootehnie. De ce se 
pune cu atîta acuitate necesitatea dezvoltării inten
sive a producției agricole ? 1) Pentru că avem de 
recuperat o rămînere in urmă față de agricultura 
țărilor dezvoltate și chiar față de nivelul atins de 
industria națională. Se știe, de pildă, că productivi

continuă a acestei ramuri o constituie sporirea 
substanțială a randamentelor la hectar sau pe ani
mal. 3) România dispune de condiții de sol și climă 
favorabile pentru practicarea unei agriculturi in
tensive.

Un prim element care definește intensificarea 
producției agricole il reprezintă mecanizarea com-

5 DEZVOLTAREA INTENSIVĂ
A AGRICULTURII

ență economică, care să aibă la bază o largă apli
care a științei și tehnicii înaintate, tara noastră se 
înscrie și mai puternic, in acest cincinal, in cadrul 
acelor tendințe existente în țâri cu economie dez
voltată care vizează transformarea procesului de 
producție din această ramură într-o variantă a 
producției industriale.

De fapt ce înseamnă agricultura intensivă și care 
sint rațiunile ce pledează in favoarea acestui con
cept de agricultură ?

Caracteristic unei agriculturi intensive este obți
nerea unor randamente maxime prin folosirea cu

tatea muncii în agricultura noastră este de 4—5. ori 
mai mică decit in industrie. Lichidarea acestui deca
laj de dezvoltare economică nu poate fi realizată decit 
prin accelerarea ritmului de dezvoltare a agri
culturii. 2) Suprafața agricolă a țării este limitată 
ca întindere. Mai mult decit atit : România se nu
mără printre țările europene cu suprafață mică pe 
locuitor. Or, în condițiile creșterii susținute a popu
lației și a exigențelor determinate de necesitățile 
unui standard de viață modern,, precum și a ce
rerilor tot mai mari de materii prime necesare 
industriei, singura cale posibilă pentru dezvoltarea

plexă a tuturor proceselor de muncă. Procesul de 
modernizare a agriculturii românești are ca obiec
tiv final industrializarea agriculturii, transformarea 
acesteia intr-o variantă a producției industriale. 
Semnificativ este faptul că la sfîrșitul anului 1980. pe 
un tractor fizic vor reveni mai puțin de 80 hectare 
teren arabil, încărcătură ce va situa țara noastră 
la nivelul optim al unei mari producții agricole.

Introducerea pe scară largă a mașinilor va eli
bera omul de povara muncilor grele, va accentua 
și mai mult transferul populației rurale către ra
murile neagricole și, in primul rind, către industrie.

La sfîrșitul anului 1980 în agricultură vor lucra 
circa 2,9 milioane persoane, respectiv 27—28 la sută 
din populația ocupată a țării. Procesul de trecere 
a populației agricole in alte ramuri va avea Ioc în 
condițiile unei creșteri continue a producției agri
cole. Cu o forță numericește de 2 ori mai mică 
decit cca ocupată in agricultura anului 1950, vom 
realiza Ia sfîrșitul anului 1980 o producție agricolă 
de circa trei ori mai mare.

In ansamblul mijloacelor pe care știința și tehnica 
modernă le folosesc pentru creșterea puterii produc
tive a solului, chimizarea și irigațiile reprezintă 
două din direcțiile principale ale progresului tehnic 
în agricultură. Acestea imprimă producției agricole 
trăsături proprii producției industriale : randament 
ridicat, stabilitate, calitate superioară a produselor, 
în anul 1980 se vor asigura agriculturii circa 280 kg 
îngrășăminte chimice (in substanță activă) la un 
hectar de teren arabil, vii și livezi, ceea ce repre
zintă de aproape 5,5 ori mai mult decit in 1970.

Creșterea gradului de dotare a agriculturii, pro
movarea tot mai largă in producție a revoluției 
biologice, exprimată în crearea de noi soiuri de 
plante și rase de animale, obligă și Ia o creștere a 
gradului de pregătire profesională a tuturor lucră
torilor din agricultură. Agricultura modernă soli
cită formarea unor muncitori cu o pregătire multi
laterală — în domeniul mecanizării, chimizării, lu
crărilor de îmbunătățiri funciăre. zootehnice — ca
pabili să asigure folosirea cu eficientă maximă a 
fondului funciar și a mijloacelor tehnice moderne. 
Cu alte cuvinte, acest cincinal cere nu numai hăr
nicie, ci și o înaltă pregătire profesională.

Iosif POP
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FAPTUL] 
DIVERS] 
Șah gigant

în timpul liber, angajații Uni- • 
tații de prelucrare a lemnului ■ 
din Vaslui își dau intilnire la I 
baza sportivă pe care singuri | 
și-au amenajat-o, participind la 
întreceri de tenis, handbal, volei, I 
baschet, înot, popice, șah. In pri
vința șahului, nu e nevoie de * 
clasica măsuță sau cutie. Ei ■ 
și-au meșterit aici o impresio
nantă tablă de șah pe un teren I 
bitumat. Dimensiunile : 5,6 x 5,6 
metri. Și piesele sint pe măsură. 
Cea mai mare are o greutate 
de... 7 kilograme ! De unde se * 
vede că, prin părțile acestea, la I 
șah nu-ți trebuie numai cap, ci 
ți mușchi. I

Menirea profilactică a curelor
balneare

In condițiile actuale de viață din societatea noastră, cu un grad 
de urbanizare și industrializare din ce in ce mai ridicat, odată cu ac
celerarea ritmului activităților, a circulației ș.a., solicitările tot mai 
variate și numeroase determină apariția unor afecțiuni în rîndul că
rora este citat și „sindromul de dezadaptare". în legătură cu această 
ultimă noțiune, prof. univ. dr. NICOLAE TELEKI, de la Institutul 
de medicină fizică, balneoclimatologie și recuperare medicală, ne re
lata :

Joiana 
și cei patru 
gemeni

La ediția din această vară a 
expoziției-tîrg „Bruna de Mara
mureș" de la Sighetu-Marma- 
ției, vizitatorilor li s-a prezentat, 
printre altele, un caz cu totul 
neobișnuit : o joiană în virslă 
de numai cinci ani, cu patru vi
ței gemeni — toți tăurași. Cine 
este proprietarul 7 Vasile Godja 
din Sighetu-Marmației, strada 
Bogdan Vodă nr. 211, care s-a 
numărat printre cîștigătorii aces
tei expoziții.

Cîtu-i Siriul 
de mare...

Elevilor din Focșani le-au tre
buit doar citeva ore să ajungă cu 
autocarele in tabăra de vară de 
la Siriu, județul Buzău. Odată 
ajunși in pitorescul peisaj, cu 
munți împăduriți și poieni smăl
țuite cu flori, elevii au început 
să le trimită părinților și cole
gilor scrisori și ilustrate cu pri
mele impresii, primele bucurii 
ale vacanței. Respectivele scri
sori și ilustrate au fost depuse, 
firește, la căsuța poștală. Dar 
de ajuns la Focșani au început 
să ajungă abia după 8—9 zile, 
cind elevii erau de acum la ca
sele lor. Drept care, unul din ei 
își încheie scrisoarea pe care 

■ ne-o trimite parafrazind un cu
noscut cintec din partea locului, 

iîn două stihuri, pe care le expe
diem celor în drept: „Cîtu-i Si
riul de mare — Poștă ca lumea 
nu are".

Măgarul... 
1 discordiei

Am întreprins un raid 
prin mai multe unități co
merciale din Galați, răs
foind registrele unice ale 
echipelor de control ob
ștesc. Citim constatările în
scrise în aceste registre. O 
primă concluzie: multe din
tre observații sint judicioa
se, semn că echipele respec
tive își fac cu conștiincio
zitate datoria, îndeplinin- 
du-șl cu cinste mandatul 
ce li s-a încredințat. Nu
meroase exemple ne stau 
la indemînă pentru a re
leva că în urma unor ase
menea constatări oportune 
ale • echipelor de control 
obștesc a fost mult îmbu
nătățită activitatea în uni
tățile vizitate. Emil Mate- 
escu, responsabilul magazi
nului alimentar nr. 19, ne 
spune :

— Cînd vine controlul 
obștesc știm că vine să ne 
ajute. Pentru că — trebuie 
să recunoaștem — mai sint 
și lucruri nedorite care 
scapă atenției noastre. 
Controlul obștesc ne aver
tizează și putem lua mă
suri de înlăturare a unor 
nereguli de igienă, de ser
vire, de comportare.

Desigur. în cele mai 
multe cazuri așa stau lu
crurile. Toți factorii în 
cauză își fac datoria : și 
controlul obștesc, și unita
tea controlată, și între
prinderea tutelară. Alteori 
însă...

Cartierul Țiglina I, uni
tatea nr. 232 de desfacere 
a plinii. Aici, controlul 
obștesc — echipa condusă 
de Antonel Staicu — a se
sizat în ziua de 29 aprilie 
existența unui stoc prea 
mare de pesmet cu desfa

cere foarte greoaie. Echi
pa a notat observația în re
gistru, întreprinderea res
pectivă a luat la cunoș
tință și a dispus, tot 
prin intermediul registru
lui, desființarea stocului 
printr-o redistribuire a sa 
la alte unități. Pină aici, 
mecanismul a funcționat 
perfect. Numai că dispozi-

dustriale, nu știe nici mă
car cum arată registrul 
unic de control și nici ca
ietul de sugestii și sesi
zări ! Aceasta, pentru că 
nici controlul obștesc și 
nici alți factori de răspun
dere n-au trecut cam de 
mult pragul acestei uni
tăți. Fără să mai vorbim 
de faptul că o asemenea

re, nesistematic. Astfel, 
magazinul alimentar 105 a 
primit anul trecut vizita 
a șapte echipe, care au 
făcut zece controale. Din
tre acestea, șapte vizite 
au fost concentrate în ul
timul trimestru. Intr-o 
singură lună — noiembrie, 
1975 — s-au făcut patru 
controale, efectuate de trei

Întâmplarea - însoțitor 
nedorit al controlului obștesc 

RAID PRIN CÎTEVA UNITĂȚI COMERCIALE DIN GALAȚI

ția a rămas pe hirtie, iar 
stocul de pesmet — la lo
cul lui. Gestionara Zoica 
Mocanu nu a putut să ofe
re nici o explicație în le
gătură cu nerespectarea 
sesizării controlului ob
ștesc și a dispoziției con
ducătorului întreprinderii 
tutelare. Este un exemplu 
care atestă modul neco
respunzător în care sint 
tratate observațiile echi
pelor de control obștesc.

Nu-i mai puțin adevă
rat că există și situații 
cind echipele desfășoară o 
activitate sporadică, scă- 
pind pentru mult timp 
din vedere unitățile ce le 
sint repartizate. Viorica 
Bodea, responsabilă la ma
gazinul 119 produse in-

„neștiință" privind regis
trul unic pune în discuție 
însuși titlul de responsa
bil de magazin. Nici ma
gazinul alimentar nr. 117 
n-a mai fost vizitat din 
luna februarie de nici o 
echipă de contrei. Ba, mai 
mult, caietul de sugestii și 
sesizări deține suficiente 
observații critice, numai 
că din februarie 1975 (!) și 
pînă acum nimeni n-a 
aflat de ele! Motivul:res
ponsabila Maria Huiban 
(18 ani vechime în co
merț !) „n-a știut" că tre
buie să detașeze cupoa
nele din caiet, pentru a 
da sesizărilor cursul nor
mai de rezolvare ...

Alteori, controlul obștesc 
se desfășoară la întîmpla-

echipe diferite ! Aceeași 
situație am intîlnît-o și la 
alte unități : magazinul 
alimentar 208, unitatea 44 
legume-fructe, restauran
tul „Pelican" și altele. 
Unele echipe de control 
obștesc dau dovadă de for
malism chiar și în consta
tările făcute. Iată una 
dintre acestea. telegra
fică : „Efectuînd controlul 
asupra modului de ser
vire nu s-au constatat lip
suri. Se recomandă ridica
rea ambalajelor, mai mul
tă ordine și curățenie". 
Semnează : echipa 311, In 
compensație, probabil, am 
întilnit și echiipe cărora le 
place să se erijeze în pos
tura de inspectori cusur
gii, „pentru ca să tre

mure responsabilii" ! Una 
dintre aceste echipe este 
cea condusă de Constantin 
Măgureanu, care și-a ales 
drept rază de acțiune în
treg teritoriul GalațiuluL 
I-am întilnit observațiile 
în zeci de unități din ma
joritatea cartierelor orașu
lui, deși respectivei echi
pe îi sînt repartizate nu
mai câteva unități pentru 
control.

In Galați activează 420 
echipe de control obștesc, 
repartizate pe aproape 
1 200 unități din domeni
ile prevăzute de lege. 
Cele mai multe activează 
în comerț. Din datele ce 
le deține Consiliul muni
cipal al Frontului Unită
ții Socialiste reiese că în 
anul 1975 au fost efectu
ate 1 223 controale, destul 
de inegal repartizate pe 
luni : 38 în ianuarie. 57 în 
iunie, 135 în iulie, 183 în 
octombrie etc. Pe sec
toare, transportul în co
mun a beneficiat în pe
rioada amintită de un sin
gur control, iar unitățile 
de gospodărie locativă, ci
nematografele și oficiile 
de poștă nu au fost vi
zitate deloc de către echi
pele de control obștesc, 
îmbunătățirea acestei si
tuații s-a aflat în atenția 
consiliului municipal al 
F.U.S., o plenară a sa 
adoptînd o seamă de mă
suri oportune în acest 
sens: aplicarea lor in 
practică sperăm să ducă la 
o îmbunătățire a activității 
și la o sporită eficiență a 
controlului obștesc.

Dan PIAEȘU
corespondentul „Sctntell"

„Naufragiu"... în tramvai tv

De la o stină, lui Dumitru 
Froicu, din satul Dorobanți, co
muna Nicșeni, Județul Botoșani, 
i-a dispărut, într-o bună zi, mă
garul. L-a căutat omul peste tot, 
dar degeaba. Pină la urmă, cu 
„glăsciorul" binecunoscut, măga
rul și-a dat singur de gol ascun
zătoarea. Fusese luat și „seches
trat" de Aneta Froicu. Trăind 
despărțită de soțul ei, A.F. a 
vrut să folosească patrupedul și 
pentru interesul ei. De aici a 
ieșit o încăierare de pomină, la 
care și-au dat „concursul" și so
crii și alte rude... Numai măga
rul a stat deoparte, cuminte. Ori 
la stină, ori acasă, el știe că... tot 
măgarul duce samarul.

Ca frații9

și nu prea
Doi frați — Petru și Vasile 

Bașalic — unul de profesie trac
torist, iar altul cioban la o stină, 
nu se mai văzuseră de mult 
timp. Reintilnindu-se, s-au dus 
la bufetul din comuna Apahida, 
județul Cluj, să „cinstească" un 
păhărel. Ca frații. Dar n-a fost 
numai un păhărel. Cei doi au 
întrecut măsura cu băutura. La 
un moment dat, unuia dintre ei 
i s-a părut că un consumator 
l-ar fi împins cu cotul. Imediat 
a izbucnit scandalul, dar cei doi 
frați au fost potoliți de oameni 
și trimiși acasă să se culce. Nu 
s-au dus acasă, ct l-au urmărit 
pe cel bănuit că împinsese cu 
cotul, l-au atacat, l-au lovit. Așa 
se face că, în loc Ca unul dintre 
frați să se întoarcă la tractorul 
lui (că e vară și are treabă), iar 
celălalt — la oile lui (că e vremea 
păscutului) au fost judecați și 
condamnați.

Doi ospătari 
și o notă 
de plată

Păcuraru Liviu și Borlan Iosif 
— primul, șef de sală, al doilea, 
ospătar al restaurantului „Bo- 
doc“ din Sf. Gheorghe — cunoș
teau foarte bine că vînzarea 
băuturilor alcoolice in localuri 
publice este strict interzisă îna
inte de ora 10 dimineața. Mai 
știau și faptul că este tot strict 
interzisă și consumarea băutu
rilor alcoolice în timpul servi
ciului. Cu toate acestea, cei doi 
au fost găsiți de organele de 
control, la ora 8,30 dimineața, 
cinstindu-se cu coniac. A fost 
rîndul ospătarilor să achite, de 
această dată, o notă de plată. 

Nesăbuință
Cu autoturismul l-MS-3613, 

împrumutat de la un prieten, 
Constantin Hison din Reciu, ju
dețul Mureș, ajungind la un mo
ment dat la o trecere nepăzită 
peste calea ferată, a pornit mo
torul exact în clipa cină de pasa
jul respectiv se apropia un tren. 
Surprinsă in plin, mașina a fost 
făcută praf, iar omul de ta vo
lan a scăpat Cu viată ca prin mi
nune. Dar altă „minune" nu Se 
mai intîmplă — si se facă ma
șina prietenului la loc : trebuie 
plătită...

Ca de obicei, în zilele de 
vară, la casele de bilete, 
la „informații", la agențiile 
de turism și chiar pe pe
roanele Gării de Nord 
bucureștene se creează a- 
glomerație. Cum s-a întîm- 
plat și într-una din zilele 
trecute. Toată lumea um
bla să-și rezolve treburile : 
să se intereseze de mersul 
trenurilor, să cumpere bi
lete, să-și întîmpine cunoș
tințele la tren. Numai 
Luca din Găești (str. 30 
Decembrie, nr. 124), zis și 
Aurică, umbla să facă... 
scandal. De la bruscări 
și cuvinte cu mai multe în
țelesuri, adresate fetelor 
care aveau ghinionul să-i 
iasă in cale, a trecut la in
jurii și gesturi grosolane. 
Ținea cu tot dinadinsul să 
înțeleagă lumea că el e 
„cineva". Și. cum era de 
așteptat, a venit la el un 
om în uniformă și l-a în
trebat cine e. Apoi, cei doi 
au plecat împreună. Mai 
departe 7 După ce a achi
tat o notă de plată (pipe
rată) pentru gesturi și fap
te indecente, Aurică a 
părăsit gara hotărit. cum 
spunea, să nu mai cadă în 
păcat cite zile o avea.

Dar de ce a ajuns Aurică 
să fie reținut pentru ges
turi șt fapte indecente co
mise in public 7 Te duce 
gîndul la faptul că unii ca 
Aurică nu cunosc legile, 
normele noastre socialiste 
de conviețuire. Si fie oare . 
numai atît 7 Cetățeni ca 
Aurică din Găești, care mai 
apar pe ici, pe colo, au la
cune chiar și la educația e- 
lementară, la bunul simț 
care te „învață", chiar fără 
să cunoști- toate legile, 
cum e bine și cum e 
rău să te comporți cu și 
între oamenii de pe stra
dă. Și, după cum o să ve
dem, dacă mai apare cite 
un Aurică, ba într-un bloc 
de locuințe, ba intr-o gară, 
ba pe stradă, de vină sîn- 
tem și noi. . „Ucenicia" de 
zurbagiu și-a făcut-o sub 
ochii noștri, încurajat une
ori de toleranța noastră

nejustificat de mare. Iată 
citeva exemple de care ne 
lovim zilnic, dar nu le 
dăm importanța cuvenită : 

Tramvaiul nr. 26, turul 
20 (24 iunie), se apropia de 
stație. Nu era deloc aglo
merat, iar la oprirea de la 
Piața Iancului îl așteptau 
puțini oameni : două-trei 
femei cu sacoșele pline, un 
om cu scule de tîmplărie 
în mină și alții pe care nu 
ni-i mai amintim. Intre 
timp au apărut Insă și 
cîțiva vlăjgani, din aceia cu

bărbați care doar la nau- 
fragii se gindesc să prote
jeze femeile. Cind sint în 
tramvai, acești «volnici*  iși 
fac loc cu coatele să a- 
jungă mai repede la scau
nele libere, ca să nu mai 
vorbim de faptul că rare
ori își controlează vocabu
larul, chiar cînd sînt in 
prezența femeilor".

Desigur, în cele relatate 
de cititoarea noastră există 
o notă de exagerare. Dar 
că se mai găsesc, totuși, 
destui „voinici" care nu a-

inimi zdrobite de Săgeți, 
tatuate pe mîini, însoțiți 
de citeva fete foarte ve
sele, cu fuste croite extrem 
de economicos... Nici n-a 
oprit bine tramvaiul in Sta
ție, și grupul tatuaților, cu 
partenere cu tot, s-a și a- 
runcat pe scări. Se împin
geau și între ei și pe 
toată lumea din jur, iar 
cînd primii au ecâpat ca 
din praștie pe platforma 
din spate, au trecut rapid 
pe lingă taxatoare, arătind 
că de fapt nu dau nici mă
car 30 de bani pe propria 
demnitate. Ordinea în Care 
oferim de obicei intîietatea 
— femei, bătrîni ș.a.m.d. — 
dispăruse brusc.

De fapt, pe această temă, 
a comportării în locurile 
publice, în familie, răspun- 
zînd invitației noastre, a- 
dresate în cadrul acestei 
rubrici, mal multi cetățeni 
și-au exprimat dezaproba
rea față de manifestările, 
chiar „neînsemnate", dar 
nocive, care frizează lipsa 
de educație. Referindu-se 
mai concret la acest lucru, 
tovarășa Elena Gheorghiu, 
din str. Botez, nr. 3, secto
rul 2 — București, ne scrie, 
printre altele : „Sint unii

cordă femeilor intîietatea, 
care stau și pe scaune, care 
se exprimă grosolan — 
este adevărat. După cum 
tot atît de adevărat este șl 
faptul că dacă asemenea 
indivizi nu schițează ele
mentarul gest de a ceda 
scaunul unei femei în- 
tramvai, cu greu ni-i pu
tem închipui sărindu-i în 
ajutor — așa cum spunea 
cititoarea noastră — în 
caz de naufragiu.

Dar să revenim la fap
tele din tramvaiul 26. „Voi
nicii" noștri fuseseră, pro
babil, la matineu, pentru 
câ, imediat ce „26“ și-a 
continuat drumul, au în
ceput să comenteze fil
mul : «Era tare tipul cu 
papionu'*  — își dădu unul 
cu părerea despre „esența" 
filmului. Taxatorul și con
ductorul, oameni în măsură 
să restabilească ordinea în 
tramvai, ce credeți că fă
ceau 7 Și-au aprins, tacti- 
COși, țigările (!)„>

Lucrul cel mal ciudat 
care s-a petrecut în „26", 
turul 20, n-au fost însă nu
mai aceste manifestări re
probabile ale unor oameni

cu fisuri adinei în educație, 
ci faptul că o parte din că
lători, în loc să-i admo
nesteze, le dădeau apă la 
moară, amuzîndu-se de cu
vintele lor de argou, de 
gesturile lor, mai mult 
sau mai puțin decente. Or, 
Indivizilor de acest fel atît 
le trebuie. Dacă nimeni nu 
le zice nimic, li se pare 
normal să dea cu cotul, 
cînd se urcă în tramvai sau 
autobuz, să vorbească urît 
tn locuri publice.

Mulțl dintre cetățenii 
care ne-au scris la această 
rubrică. între care și tova
rășa Smaranda Panțuroiu 
din comuna Fundulea — Il
fov, sint de părere — și le 
împărtășim pe deplin punc
tul de vedere — că, paralel 
cu crearea unui curent de 
opinie împotriva celor care 
atentează la civilizația 
străzii, care nu respectă re
gulile de conviețuire socia
listă, trebuie intensificate 
acțiunile educative în fie
care colectiv de muncă, în 
toate împrejurările. iar 
cei care se abat de la nor
mele de*"conduită  civică să 
primească riposta cuvenită 
din partea noastră, a tutu
ror.

Alte opinii și propuneri : 
tov. Octavian Ionescu, str. 
Piața 16 Februarie, nr. 4 
— Ploiești, ar dori să fie 
popularizate sancțiunile a- 
plicate împotriva celor care 
nu respectă regulile de 
conviețuire socială, (Răs
puns : Aurică Luca, de pil
dă, despre care s-a vorbit 
In acest articol, a fost a*  
mendat Cu sumă de 750 
lei). Tov. Alexandru Noan. 
comuna Benca — Teleor
man, L. Ștefănescu din 
Crâiova și multi alții cred 
că autoritățile sînt prea în
găduitoare cu cei care se 
abat de la normele de 
bună-cuViință.

Așteptăm din partea citi
torilor și alte propuneri și 
sugestii.

Gh. GRAURE

DUMINICA, 11 IULIB

PROGRAMUL I

l,M Deschiderea programului.
8,40 Tot Înainte !
8,35 Film serial pentru copil t „BItndul 

Ben“.
lo.oc Viața satului.
11.35 Aventura cunoașterii. Atomul paș

nic.
11.55 Bucuriile muzicii.
13.30 De straja patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
16,00 Magazin sportiv : Avanpremieră 

olimpică — Montreal ’76.
17,00 Film documentar : Imagini din 

Mongolia.
17.25 Gala maeștrilor : Oleg Danovski.
18.10 Film serial : Din tainele mărilor — 

„Rechinii".
19,00 Micul ecran pentru eei miel.
19.30 Telejurnal.
20,00 Festivalul filmului muzical la TV. 

— „My fair Lady". Premieră TV.
22.35 24 de ore.

PROGRAMUL II

10,00—11.30 Matineu simfonic. Concert 
susținut de filarmonica „George 
Enescu".

20,00 Eroi îndrăgiți de copil.
20.25 Turism șl vlnătoare : Dincolo de 

focul de armă.
20.55 Film serial : Un șerif la New York,

LUNI, 12 IULIE

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. Mărturii Istorice.
16.30 Emisiune in limba maghiară.
19,00 contemporanele noastre.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 cei mai bun... continua.
20,60 PoȘtă-dezbatere.
21.20 Roman-foileton : „TAranil" — pro

ducție a studiourilor de televiziu
ne poloneze. Episodul Ht.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex.
17,05 Avanpremieră,
17.10 Festivalul filmului muzical la TV. 

„Tatăl meu — zugravul". Produc
ție a studiourilor de televiziune din 
R.P. Bulgaria.

18,45 Tribuna tinerilor soliști.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Film serial pentru copil: Bllndul 

Ben.
20.25 Biblioteca pentru toți : „Miorița". 
2115 Telex.
21.20 Bucureștlui turistic... se prezintă. 
21,40 Armonii intime — Seară Bach.

L
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Telefonul,
„bucuria" și mita
George Nicolai era șef de rețele în ca

drul Direcției județene de poștă și teleco
municații Brăila. In peregrinările Sale pe 
teren, șeful rețelelor era abordat de cu- 
nOscuți sau necunoscuți cu una și aceeași 
problemă : „nu s-ar putea să Ii se insta
leze mai repede un telefon" 7

— Dăți-mi numărul de înregistrare al 
cererii și să vedem ...ce-o ieși la urmă, le 
răspundea cu amabilitate G. Nicolai. Iar 
„lâ urmă" ieșeau 300, 500, cît îl lăsa punga 
pe fiecare și după cum avea impresia că 
a fbst „Servit". Numai că „pe fir" au in
tervenit organele de urmărire penală :

— Recunosc, am primit bani, dar eu n-am 
pretins așa ceva. Dimpotrivă, de bucurie că 
au telefon, cetățenii ău insistat să-mî dea 
bani. Nu puteam să-i refuz...

Adică, om înțelegător, de ce să strice 
bucuria proaspeților abonați printr-un re
fuz 7 De ce să nu se „bucure" șl el de 
bucuria lor 7 Numai că „bucuria" a fost 
socotită de instanță drept luare de mită. 
Așa că, pină la urmă, „a Ieșit" cu... o con
damnare : trei ani șl patru luni.

Șicanele de la 
miezul nopții

— Și becul de afară, ținut, cum se arată 
în dosar, aprins toată noaptea, ca să bată 
lumina in ferestrele vecinilor 7

— Păi ce, l-am montat eu 7 Un electri
cian...

— Radioul deschis la intensitatea maxi
mă 7

— Prea multă sensibilitate...
— Dar ceasul deșteptător scos pe balcon 7 

Telefoanele nocturne date vecinilor 7
— Au necaz pe mine...
— Obiectele care cădeau, ca din întîm- 

plare, din balcon 7
— Cum ziceați și dumneavoastră : intîm- 

plarea...
...Șl așa mai departe. Cele mal „nevino

vate" îrtfimplări și coincidențe Se întîlneau 
ca prin farmec pe strada Puțul cu Apă 
Rece. Șl tot ca prin farmec se concentrau 
noapte de noapte asupra aceluiași loc: 
imobilul de la nr. 25. Adică, exact unde 
locuia și cetățeana B.F. — una și aceeași 
persoană cu aceea care a dat in fața instan

ței răspunsurile de mat sus. Dar cum răs
punsurile au fost neconvingătoare, ciudatele 
coincidente au căpătat un nume concret : 
tulburarea folosinței locuinței. Atrăgind o 
condamnare penală.

Șicanele costă. Oricît ar fi de disimu
late...

Epilog la... 
mica tocmeală

— Este adevărat, n-am conviețuit cu so
ția nici o zi. Ea a stat la părinții ei, eu 
mi-am văzut de treburile mele...

— Atunci, pentru ce ați mai incheiat că
sătoria 7 !

— Eu, onorată instanță, am fost arestat 
pentru viol. Părinții fetei au primit de la 
ceilalți colnCulpațl o despăgubire de 40 000 
de lei și s-au declarat de acord ca victima 
să se căsătorească CU mine $1...

Deși pare incredibil, totuși lucrurile s-au 
întîmplat exact așa cum au fost ele relatate 
de Ștefan Spiridon in fața Tribunalului ju
dețean Galați Prin martie 1974, Șt. Spiri
don șl alți patru coinculpați au fost ares

VIAȚAOMUL Șl
RAȚIONALĂ

— Una din consecințele faptului că 
omul modern este prea puțin în con
tact cu natura constă în reducerea 
capacității sale de adaptare la modi- 
fioările de temperatură ale mediului. 
Trăind în condiții de confort termic, 
funcțiile sale de termoreglare sînt 
mai puțin solicitate și prin aceasta, 
treptat, se diminuează capacita
tea de răspuns adecvat la frig sau 
la căldură excesivă. Ca urmare, 
la o schimbare bruscă a tempe
raturii, bunăoară la frig, el face 
mult mai ușor anumite boli ge
nerate de răceală (afecțiuni inter
curente ale căilor 
respiratorii, gutu
rai, bronșite, ne
vralgii, dureri 
musculare ș.a.).

Pe de altă parte, 
viața modernă 
impune un anu
mit grad de sedentarism, datorită 
condițiilor mai bune de trans
port, micșorării efortului fizic prin 
automatizarea și mecanizarea ma
jorității activităților industriale și 
agricole, ceea ce are, desigur, pe lin
gă avantajele cunoscute, și unele re
percusiuni negative asupra aparatu
lui locomotor al omului, favorizînd 
adesea apariția unor boli reumatis
male degenerative, a unor boli me
tabolice, ca obezitatea, diabetul ș.a. 
Un alt aspect de „dezadaptare" îl 
reprezintă unele tulburări ale siste
mului nervos generate de o serie de 
solicitări nervoase și psihice. Dere
glarea bioritmurilor biologice (a rit
murilor normale, succesive : activita
te — odihnă, veghe — somn) deter
mină tulburări neurovegetative mul
tiple, de tipul unor afecțiuni digesti
ve (gastrlte, ulcer, colite), cardiovas
culare (hipertensiune, nevroză car
diacă) .

— Ce măsuri de prevenire reco
mandați in fața tendinței de apari
ție a unor boli specifice condițiilor 
de viață moderne ?

— Este cunoscut că în toate țările 
civilizate apare, ca o reacție firească, 
„reîntoarcerea Ia natură". Omul ci
vilizat caută natura — marea, munte
le, pădurile — din ce In ce mai mult, 
în aceste condiții, revine tot mai mult 
In actualitate valoarea profilactică a 
curelor balneoclimatice, rolul lor In 
prevenirea afecțiunilor la care ne-am 
referit. Cu prilejul recentei vizite de 
lucru la Băile Felix, secretarul gene
ral al partidului a dat o serie de in
dicații prețioase privind valorificarea 
superioară, în scop profilactic, a cu
relor balneoclimatice in aer liber, a 
factorilor naturali din stațiuni, a te

rapiei prin mișcare, a tratamentului 
dietetic. Avem asigurate condiții de 
cură și odihnă tot mai bune in sta
țiunile noastre balneoclimatice mo
dernizate. Efectele curelor depind 
însă, în mare măsură, de modul în 
care medicii pe de o parte și cei ce 
vin în stațiuni pentru cură pe de altă 
parte înțeleg să adapteze și să folo
sească metodele cele mai adecvate, 
factorii naturali cei mai potriviți în 
funcție de afecțiuni, de cerințele și 
de obiectivele de tratament propuse.

— Pornind de la faptul că medicina 
balneară modernă pune accent pe 
preintîmpinarea unor boli prin cure 

balneare, cum 
trebuie procedat 
pentru creșterea 
capacității de a- 
daptare a unor 
funcții ale orga
nismului (de ter
moreglare, loco-

motorie, neurovegetativă ș.a.)?
— Acest lucru se realizează prin 

folosirea sistematică a unor fac
tori naturali — climatici, balneari, 
dietetici, de mișcare — într-o suc
cesiune care să determine refa
cerea ritmurilor biologice ale or
ganismului și să ducă la crește
rea capacității funcționale a ini
mii și vaselor, a plămînilor, muș
chilor, sistemului nervos etc. Con
sider util să subliniez pentru toți 
cei aflați în stațiuni balneare de orice 
tip că în scopul refacerii cit mai 
depline a tuturor acestor funcții pe
rioada de cură trebuie petrecută in 
mod activ, îmbinîndu-se tratamentul 
cu factorii naturali (soare, aer. ape. 
climat), cu un regim de viață cit mai 
ordonat, prin respectarea orelor de 
odihnă șl de somn, a orelor de masă, 
printr-o alimentație dietetică adecva
tă, care să asigure și un repaus al 
organelor digestive, cu un regim de 
mișcare și plimbări în aer liber, înot 
în bazine cu ape minerale naturale, 
în mare, lacuri. Prin acest ansamblu 
de factori se asigură acele efecte du 
adaptare și de reglare a unor funcții 
atenuate din cauza condițiilor de via
tă amintite. Cercetări efectuate de 
specialiști din Institutul nostru au de
monstrat că, după asemenea cure 
balneoclimatice, capacitatea de adap
tare a organismului crește, omul de
vine mai rezistent față de diferite a- 
fecțiuni, sporește în ultimă instanță 
capacitatea de muncă a celor care 
beneficiază de virtuțile renumitelor 
noastre stațiuni de tratament și o- 
dihnă.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

ACTIVUL DE PARTID
(Urmare din pag. I)
Ia traducerea în viață a obiectivelor 
economlco-sociale, de maximă Im
portanță este instruirea periodică, 
punindu-se un accent deosebit pe 
însușirea temeinică a documentelor 
Congresului al XI-lea, a cuvîntărilor 
și expunerilor tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, a hotăririlor plenarelor 
Comitetului Central, a legilor țării, 
in strînsă legătură cu preocupările 
și sarcinile concrete ale organelor și 
organizațiilor de partid. E necesar ca, 
pe viitor, să se intensifice activita
tea de pregătire politico-ideologică a 
activului, la care este absolut nece
sar să ia parte nemijlocit mem
brii birourilor comitetelor jude
țene, municipale și orășenești, alte 
cadre de conducere.

Pornind de la bogata experien
ță acumulată, conducerea partidu
lui a făcut in ultima vreme impor
tante recomandări, menite să ducă la 
sporirea capacității de mobilizare și 
acțiune a acestei importante forțe 
politico-organizatorice. S-a stabilit 
ca, în programele și tematicile a- 
nuale, comitetele organizațiilor P.C.R. 
să prevadă și principalele acțiuni la 
care va fi antrenat activul, adună
rile ce urmează să aibă loc, preci- 
zindu-se că, atunci cînd se conside
ră necesar, mai ales cînd trebuie 
dezbătute hotărîri importante de 
partid și de stat, se pot convoca 
plenare ale comitetului de partid la 
care să fie invitat și activul ; de o 
deosebită importantă este indicația 
ca la adunările activului să se adopte 
planuri de măsuri sau hotărîri care, 
după aprobarea lor de către organul 
dc partid respectiv, să devină obliga
torii pentru întreaga organizație 
P.C.R. E necesar să devină o regulă 
ca proiectele planurilor anuale de 
dezvoltare economico-socială în pro
fil teritorial, precum și alte măsuri

mai importante să fie dezbă
tute cu Întregul activ de partid. 
Se recomandă, de asemenea, ca 
— în lumina experienței acumu
late — să se generalizeze metoda 
alcătuirii unor colective constituite 
din membri ai activului, care să se 
ocupe un timp mai îndelungat dc ur
mărirea unor probleme importante 
ce decurg din documente de partid 
sau reprezintă preocupări de strin
gentă actualitate ale comitetelor de 
partid respective. O deosebită însem
nătate are și va avea de acum îna
inte activul de partid in organizarea 
și conducerea unitară a muncii po- 
iitico-ideologice $1 cultural-educative, 
in lumina prețioaselor indicații ale 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste.

O mare importanță are educarea co
munistă, revoluționară a tuturor 
comuniștilor din activ, sprijinul pe 
care cadrele îl primesc pentru a-și 
dezvolta continuu spiritul de respon
sabilitate în îndeplinirea sarcinilor 
Încredințate, urmărindu-se ca pon
derea cea mai de seamă a muncii să 
o reprezinte activitatea pe teren.

Realizînd aceste importante reco
mandări —* așa cum sînt ele contu
rate și intr-o recentă instrucțiune a 
C.C. al P.C.R. — organele de partid 
din întreaga țară vor face să crească 
contribuția pe care activul o aduce în 
înfăptuirea complexelor sarcini de 
înflorire continuă a țării, înfăptuind 
astfel indicația secretarului general 
al partidului, care arată că. numai 
sprijinindu-se pe un puternic și nu
meros activ de comuniști, organele 
de partid vor putea asigura îndru
marea corespunzătoare a activității 
politice, economice și sociale, tradu
cerea în viață a hotăririlor partidu
lui ș! statului, transpunerea în rea
litate vie a mărețelor sarcini și 
obiective trasate de Congresul al 
XI-lea al P.C.R.

............................................  ; -v-z

i IN FAȚA OPINIEI PUBLICE •
tați pentru comiterea infracțiunii de viol 
asupra unei minore din Aglgea. In timp ce 
Infractorii erau cercetați sub stare de arest 
la Constanța, rudele acestora au început 
tocmeala eu părinții fetei. Și. Cind au a- 
juns la suma de 40 000 lei, s-a hotărit În
cheierea căsătoriei între Șt. Spiridon și vic
timă. In felul acesta, profitînd de o pre
vedere cu iotul de excepție a legii, prin 
încheierea unei căsătorii fictive, toți infrac
torii au scăpat de pedeapsă. De ce a fost 
„ales" tocmai Spiridon ca „ginere" iar este 
un lucru lămurit : era singurul inculpat ne
căsătorit... Totuși, lucrurile n-au fost chiar 
atit de simple : fata fiind sub 16 ani, era 
necesară o dispensă ; laboratorul medico
legal Constanța constată că minora este 
suferindă și ca atare nu poate încheia o 
căsătorie pînă la majorat. Atunci, proas
pătul candidat la însurătoare a căutat în
țelegere la Galați, orașul său de baștină. 
Unde a găsit nu numai înțelegere, ei chiar 
și funcționari de la oficiul de stare civilă 
dispuși să comită falsuri (au „îmbătrinit-o" 
cu un an pe „mireasă") ca să nu mai fie 
necesară dispensa. în final, așa cum era 
inevitabil să se întîmple. Activitatea unei 
atari căsătorii 14... mica tocmeală a fost 
descoperită, iar protagoniștii căsătoriei cu 
bucluc au ajuns In fața instanței. Epilog 
firesc pentru cei ce încearcă să nesoco
tească legea.

Din caietul 
grefierului

A

„Nu recunosc săvîrșirea infracțiunii de 
vătămare corporală gravă. Eu nu l-am lo
vit pe reclamant în cap cu coada tirnăco- 
pului decît o singură dată, după care dum
nealui s-a trintit jos și a refuzat să se 
mai ridice, ceea ce. din cauza incăpățînării 
lui, a trebuit să fie chemată «Salvarea»"...

(Din „opiniile" inculpatului Costel Ene, 
comuna Btagadiru, asupra „încăpățî- 
nării" părții vătămate).

„Reflectlnd asupra situației dezastruoase 
in care m-am văzut, eu atita lipsă în fon
durile asociației de locatari, am vrut să mă 
sinucid, dar n-am avut tăria să iau acea 
hotărîre șl am recurs la soluția de mo
ment de a mă eschiva, poate voi găsi eu 
momentul prielnic de a mă destăinui în 
fața organelor de miliție...".

(Din dosarul nr. 1827/1976, Tribunalul 
municipiului București).

Dinu POPESCU
Emil MARINACHE
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SOSIREA IN CAPITALA A VICEPRIM-MINISIRIIllll, 
MINISTRUL COMERȚULUI EXTERIOR

SI RESURSELOR NAȚIONALE Al AUSTRALIEI
Sîmbătă după-amiază a sosit în- 

tr-o vizită în țara noastră John 
Douglas Anthony, viceprim-ministru, 
ministrul comerțului exterior și re
surselor naționale al Australiei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver

Ih'CHEIEREA VIZITEI MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE 
DIN REPUBLICA JAMAICA

Un Aide-Memoire privind posibi
litățile de dezvoltare a relațiilor 
economice între Republica Socialistă 
România și Jamaica a fost semnat, 
sîmbătă dimineața, la București de 
ministrul afacerilor externe al Ja- 
maicăi, Dudley Joseph Thompson, 
aflat în vizită oficială în țara noas
tră, și Ștefan Nicolae, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
In document sînt specificate ac

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a primit, sîm
bătă dimineața, pe senatorul italian 
Giovanni Marcora, ministrul agricul
turii și silviculturii, care se află în- 
tr-o vizită în țara noastră.

Ir' cadrul convorbirilor care au 
avut loc au fost abordate aspecte ale 
relațiilor parlamentare româno-ita- 
liene și s-a făcut un schimb de ve
deri în legătură cu activitatea și pre
ocupările actuale ale parlamentelor 
din cele două țări.

La întrevedere a participat Ernesto 
Mario Bolasco, ambasadorul Italiei 
la București.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, s-a înapoiat sîmbătă in 
Capitală, vănind din Republica Fe
derală Germania, unde a efectuat o 
vizită oficială.

★
La Casa de cultură a sindicatelor 

din Zalău s-a deschis expoziția „Mi- 
hai Viteazul — Guruslău 1601—1976“. 
La festivitate au participat Laurean

@ SPORT • SPORT O SPORT @ SPORT

Dublă victorie românească la balcaniada de tenis
Campionatele balcanice de tenis 

s-au încheiat la Belgrad cu o dublă 
victorie a echipelor României, clasate 
pe primul loc atît în competiția mas
culină, cît și în cea feminină.

Iată clasamentele finale: masculin: 
1. România — 8 puncte ; 2. Bulgaria
— 6 puncte ; 3. Grecia — 4 puncte ;
4. Iugoslavia — 2 puncte ; 5. — Turcia
— zero puncte ; feminin : 1. Româ
nia — 8 puncte ; 2. Iugoslavia — 6 
puncte ; 3. Bulgaria — 4 puncte ;
4. Grecia — 2 puncte ; 5. Turcja — 
zero punctă.

In ultima zi a concursului feminin, 
selecționata României a întrecut cu

AGENDĂ OLIMPICĂ vremea
• Echipa masculină de handbal a 

României, care se pregătește în ve
derea olimpiadei de la Montreal, a 
susținut la Washington un meci de 
verificare în compania selecționatei
S.U.A. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 26—14 în favoarea formației ro
mâne. în care au evoluat toți cei 14 
selecționați. S-au remarcat, în mod 
deosebit, Gațu, Birtalan și Penu. în 
zilele următoare handbalistii români 
vor susține alte două jocuri de ve
rificare în orașele Philadelphia și 
Princeton.

• în vederea Jocurilor Olimpice, la 
Montreal a sosit primul grup al dele
gației Japoniei. La actuala ediție a 
J.O., Japonia va fi reprezentată de 
aproape 300 de Sportivi și sportive, 
care vor participa la 11 discipline.

r

HANDBAL. — Echipa masculină de 
handbal C.S.U. Galați și-a încheiat 
turneul in Portugalia, întîlnind în 
orașul Amadora formația Academi
ca. Handbaliștii români au obținut 
victoria cu scorul de 30—25 (16—10).

ȘAH. — Turneul interzonal de șah 
de la Manila s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru brazilian Henrique 
Costa Mecking (24 ani) care a totali
zat 13 puncte din 19 posibile. Pe 
locurile următoare cu cite 12.5 punc
te s-au clasat Polugaevski (U.R.S.S.) 
și Hort (Cehoslovacia). Clasamentul 
definitiv va fi stabilit însă după dis
putarea partidelor întrerupte, printre

teatre
Teatrul Național București (sala 

mare) : Zodia taurului — 20, (sala 
mică) : Comedie de modă veche 
(spectacol amînat din 4 iulifc) — 15, 
Părinți teribili — 19,30.
• Teatrul mic (la Rotonda scrii
torilor din parcul Cișmigiu) : 
Spectacol de sunet și lumină „Sînt 
suflet în sufletul neamului meu“ 
— 20,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută —
19.30.
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
năse“ (Grădina Boema) : E ne
maipomenit — 19,30.
•> Teatrul Giulești (la parcul He
răstrău) : Cu oltencele nu-i de glu
mit — 20, (la parcul „23 AU
GUST) : Steaua fără nume — 20.
• Teatrul „I. Creangă" (sala Am- 
zei) : Subiectul aparține tuturor —
19.30.

Teatrul evreiesc de stat : Scri
sori pe portativ — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Petrică și lupul — 11.
•< Circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 10; 19,30.

cinema
• Circ în circ : SCALA — 10; 13; 
16.15; 19,15, GRADINA LUCEAFĂ
RUL — 20.30.
• Porumbelul : CAPITOL — 9.30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, la gră

nului, Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Malcolm Richard 
Booker, ambasadorul Australiei la 
București.

(Agerpres)

țiunile de cooperare în domeniile in
dustrial, petrolier și agrozootehnic 
și de inițiere a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări.

★
Ministrul afacerilor externe al Ja- 

maicăi a părăsit, în aceeași zi. Ca
pitala. Pe aeroportul Otopeni a fost 
salutat de Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

Tulai, prim-secretar al Comitetului 
județean Sălaj al P.C.R., alți repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, un numeros public. Or
ganizată de Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România. Muzeul 
de istorie și artă-Zalău și filiala 
Sălaj a arhivelor statului, cu prile
jul împlinirii a 375 de ani de la bă
tălia victorioasă a voievodului ro
mân la Guruslău, expoziția reuneș
te aproape 400 documente originale, 
fotocopii și fotografii ce ilustrează 
momente importante din lupta lui 
Mihai Viteazul pentru înfăptuirea 
primei uniri politice a țărilor ro
mâne. (Agerpres)

A apărut:
„MAGAZIN ISTORIC"

Nr. 7/1976

scorul de 3—0 formația Bulgariei. Re
zultate tehnice : Virginia Ruzici — 
Borberiam 6—2, 6—2 ; Mariana Si- 
mionescu — Radkova 6—2. 6—2.

Alte rezultate înregistrate în ultima 
zi : masculin : Iugoslavia — Turcia 
2—1 ; Bulgaria — Grecia 2—1 : femi
nin : Iugoslavia — Grecia 3—0.

★
In turneul internațional de tenis de 

la Myrtle Beach (Carolina de Sud), 
spaniolul Manuel Orantes l-a întrecut 
cu 6—4, 6—4 pe americanul Arthur 
Ashe. In cea' de-a două Semifinală, 
Ilie NăstaSe îl va întîlni pe Jimmy 
Connors (S.U.A.).

• Campionul olimpic în proba de 
400 m garduri. John Akii Bua (Ugan
da), și-a reluat antrenamentele Ia 
Montreal, după accidentul suferit 
acum citeva zile la un picior. El a 
declarat următoarele : ..Desigur, din 
cauza unui clacaj antrenamentele 
mele au avut mult de suferit. Soer 
însă ca pînă la începerea Jocurilor 
Olimpice să revin la forma mea Cea 
mai bună".

• în drum spre Montreal, record
manul mondial în proba de o milă și 
în cea de 2 000 m plat, John Walker 
(Noua Zeelandă) s-a oprit la 
Stockholm pentru a urma un trata
ment special la un picior (întindere 
musculară). în acest sezon. Walker a 
parcurs 1 500 m plat în 3’34”, de- 
monstrînd o formă remarcabilă.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
care și cea a marelui maestru sovie
tic Vitali Țeșkovskl, situat pe locul 
4 cu 11.5 puncte. Marele maestru 
român Fiorin Gheorghiu se află 
la jumătatea clasamentului cu 10 
puncte.

ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs atletic desfășurat ieri la 
Berlin. campioana R.D. Germane 
Ruth Fuchs a stabilit un nou record 
mondial în proba de aruncare a su
liței : 69.12 m. Vechiul record (67,22 
m) aparținea aceleiași atlete.

CICLISM. — Cea de-a 14-a etapă 
a Turului ciclist al Franței, compor, 
tind escaladarea virfurilor Portillon

dină — 20,15, CASA FILMULUI — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.

Papillon : PATRIA — 9: 12; 15; 
18; 21, FAVORIT — 8,30; 11.30; 14,30; 
17,30; 20.30, BUCUREȘTI — 8.30; 
11,30; 14,15; 17,30; 20.30. la grădină
— 20,15. GRADINA DINAMO —
20.15.
• Instanța amînă pronunțarea :
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18; 20, la grădină — 20.15, CO- 
TROCENI — 10; 12,30; 15; 17.30; 20. 
e Contele de Monte Cristo : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21, la grădină —
20.15. MODERN — 9: 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,45, la grădină — 20,15, 
PATINOARUL „23 AUGUST" —
20.15.

Ghepardul (ambele serii) 10, 
Da, da, d-le general — 18.30; 20,30: 
CINEMATECA (sala Union).
• Aventurile celor trei muzicanți:
VICTORIA — 9,30; 11,30; 14; 16,30; 
18,30; 20,30, BUZEȘTI — 9; 11,15;
13,30; 16: 18.15; 20,15.
• Fratele meu are un frate formi
dabil : DOINA — 15,30; 17,45; 20.
•> Pisica junglei : DOINA — 9,30; 
11,15; 13,15.
O Prima pagină : VOLGA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Cerul e cu noi : DACIA — 15,45; 
18; 20.15.
•> Corupție pe autostradă : EX
CELSIOR — 9; 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20.30, FLAMURA — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18: 20,15. TOMIS
— 8.15; 10,15: 12,15; 14,15; 16,15;
18.15; 20.15, la grădină — 20,30.
• Romanța despre îndrăgostiți : 
VIITORUL — 15 30; 18; 20.
• Steaua fericirii captive : ARTA
— 15,30; 19. la grădină — 20,30.
•< Mr. Majestyk : COSMOS — 
15.30; 18; 20.15.
• Casa de la miezul nopții: CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Zidul : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20.

Setânta Comitetului 
EKeciitiv al CILI

La Berlin a avut loc ședința a 77-a 
a Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările ședinței Comitetului 
Executiv au participat reprezentanții 
permanenti ai țărilor membre ale 
C.A.E.R., vicepreședinți ai guver
nelor : A. Lukanov — R.P.B.. R. Ro- 
hlicek — R.S.C.. C. R. Rodriguez — 
R. Cuba, G. Weiss — R.D.G., D.
Gombojav — R.P.M.. K. Olszewski
— R.P.P., Mihai Marinescu —
Republica Socialistă România. G. 
Szeker — R.P.U., M. Leseciko
— U.R.S.S. în conformitate cu 
Convenția dintre C.A.E.R. și Guver
nul R.S.F.I., la ședința Comitetului 
Executiv a participat S. Gligorievici, 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F.I., reprezentantul per
manent al R.S.F.I. pe lingă C.A.E.R. 
La lucrările Comitetului Executiv a 
luat parte, de asemenea. N. Faddeev, 
secretarul C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de K. Olszewski, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul Republicii Populare 
Polone, care a preluat funcția de 
președinte al Comitetului Executiv.

Comitetul Executiv a adoptat ho- 
tărîri legate de organizarea lucrări
lor privind realizarea hotărîrilor ce
lei de-a XXX-a Sesiuni a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

Comitetul Executiv a aprobat da
rea de seamă • privind execuția bu
getului Secretariatului consiliului pe 
anul 1975.

Ședința Comitetului C.A.E.R.• » 
pentru colaborare in domeniul 

activității de planificare
La Berlin a avut loc cea de-a 12-a 

ședință a Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare in domeniul activită
ții de planificare.

Comitetul C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul activității de pla
nificare a adoptat hotărîri corespun
zătoare îndreptate spre organizarea 
lucrărilor pentru îndeplinirea hotărî
rilor celei de-a XXX-a Sesiuni a 
C.A.E.R., care se referă la elabora
rea proiectelor programelor speciale 
de colaborare pe termen lung ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. în do
meniul producției materiale și dez
voltării legăturilor de transporturi ; 
dezvoltarea de perspectivă a siste
melor electroenergetice interconec
tate ale țărilor membre ale C.A.E.R.; 
pregătirea lucrărilor privind coordo
narea planurilor economiilor națio
nale ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
pe perioada 1981—1985.

Comitetul a ascultat informarea 
asupra stadiului de elaborare a unor 
probleme ale colaborării în construi
rea cu eforturile comune ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. de obiective 
industriale.

Comitetul a examinat și alte pro
bleme care se referă Ia realizarea 
acțiunilor Programului complex al a- 
dîncirii și perfecționării în conti
nuare a colabobării și dezvoltarea in
tegrării economice socialiste a țări
lor membre ale C.A.E.R. .

In toate problemele examinate, 
cgmitetul a adoptat hotărîri ppjep- 
punzătoure. . • w

Ședința Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul activității 
de planificare s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de lucru.

COMUNICAT
cu privire la cea de-a XXX-a Sesiune 

a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
în perioada 7—9 iulie 1976 a avut 

loc la Berlin, capitala Republicii 
Democrate Germane, cea de-a 
XXX-a Sesiune a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. La lu
crările sesiunii au participat S. To
dorov, președintele Consiliului de 
Miniștri ai Republicii Populare Bul
garia, L. Strougal, președintele Gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace, C. R. Rodriguez, viceprim- 
ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, H. 
Sindermann, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, J. Batmunh, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Renublicii Populare Mongole, P. Ja- 
roszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Manea Mănescu, primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, G. Lâzâr, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare. A. N. Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de 
Mințștri al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

în conformitate cu Convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F.I., la 
sesiune a luat parte o delegație a 
R.S.F.I., condusă de D. Ciulafici, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal,

Au participat Lopes Teixera, se
cretar de stat pentru problemele in
dustriei și energeticii al Republicii 
Populare Angola, Le Thanh Nghi, 
viceprim-ministru, președintele Co
mitetului de Stat al Planului al Re
publicii Socialiste Vietnam. Ri 
Dzang Su. ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Democrate Coreene în R.D.G., 
Kamfeuane Tounatom, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Democrate Laos în 
U.R.S.S., în calitate de observatori.

La sesiune au participat reprezen
tanții unor organizații internaționa
le ale țărilor membre ale C.A.E.R.

La lucrări a luat parte N. V. Fad
deev, secretarul C.A.E.R.

Sesiunea a fost prezidată de H. 
Sindermann, conducătorul delegației 
Republicii Democrate Germane, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G.

Sesiunea a examinat raportul Co
mitetului Executiv cu privire la re
zultatele colaborării economice și 
tehnico-științifice și înfăptuirii Pro
gramului complex în perioada 1971— 
1975 și la adîncirea și dezvoltarea in 
continuare a colaborării economice și 
tehnico-științifice a țărilor membre 
ale C.A.E.R.

Sesiunea a constatat cu satisfacție 
că țările membre ale C.A.E.R, au 
obținut succese remarcabile în con
struirea socialismului și comunismu
lui. Au fost îndeplinite cu succes 
planurile economice cincinale, se 
dezvoltă în ritmuri înalte forțele de 
producție, crește eficiența producției 
sociale, creste continuu bunăstarea 
celor ce muncesc.

Venitul național produs al țărilor 
membre ale C.A.E.R. în ansamblu a 

țcrescut în perioada 1971—1975 cu 36 
’ ța sută. în timp ce în țările Capita- 
'.fîSte dezvoltate numai cu 14 la Sută, 
iar în țările membre ale C.E.E. cu 
12 la sută. în 1975 producția globală 
industrială a țărilor membre ale 
C.A.E.R. a crescut aproximativ de 
1,5 ori față de anul 1970. Aproape 80 
la sută din întregul spor al produc
ției industriale în țările membre ale 
C.A.E.R. a fost asigurat pe seama 
creșterii productivității muncii. S-a 
întărit în mod însemnat baza tehni- 
co-materială a producției agricole. 
Cu toate condițiile meteorologice ne
favorabile din majoritatea țărilor 
membre ale C.A.E.R., volumul mediu 
anual al producției globale agricole 
a țărilor membre ale C.A.E.R. a de
pășit in perioada 1971—1975 nivelul 
cincinalului precedent cu 14 la sută. 
Veniturile reale ale populației din 
țările frățești, calculate pe un locui
tor. au crescut în perioada 1971—1975 
cu aproximativ 29 la sută.

Aceste realizări sînt rezultatul 
muncii pline de abnegație a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualită
ții, sub conducerea partidelor comu
niste și muncitorești. Ele de
monstrează imensele posibilități 
creatoare ale orînduirii socialiste și 
confirmă în mod convingător că 
partidele comuniste și muncitorești 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. — 
asigurînd în mod planificat condu
cerea vieții economice pe baze știin- 

, țifice — îndeplinesc cu succes rolul 
de forță politică conducătoare a so
cietății în construirea socialismului 
și comunismului.

Prin realizările obținute în dezvol
tarea economiei, științei și tehnicii, 
prin adîncirea și perfecționarea con
tinuă a democrației socialiste, prin 
ridicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc, fiecare țară membră a 
C.A.E.R. își îndeplinește o impor
tantă îndatorire națională și interna
țională. demonstrează superioritatea 
socialismului ca orînduire socială, 
contribuie la creșterea forței sale de 
atracție. O contribuție deosebit de 
importantă la dezvoltarea, relațiilor 
economice internaționale de tip nou 
și întărirea poziției socialismului in 
lume o are Uniunea Sovietică. Suc
cesele sale în construirea comunis
mului, politica consecvent internatio- 
nalistă. lupta pentru întărirea păcii 
și destinderea încordării internațio
nale exercită o puternică influentă 
asupra mersului evenimentelor in
ternaționale.

Odată cu înflorirea fiecărei națiuni 
socialiste, cu întărirea suveranității 
statelor socialiste, relațiile lor reci
proce devin tot mai strînSe. apar tot 
mai multe elemente comune în poli
tica. economia și viața lor socială, 
are loc o egalizare treptată a nive
lurilor de dezvoltare.

Congresele partidelor comuniste si 
muncitorești ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., care au avut loc. au făcut 
bilanțul îndeplinirii planurilor în 
cincinalul anterior, au stabilit pro
gramele dezvoltării social-economice 
viitoare pe multiple planuri ale ță
rilor lor în cincinalul curent si au 
confirmat cursul elaborat in comun 
de partidele frățești spre realizarea 
acțiunilor Programului complex al 
adincirii și perfecționării in conti
nuare a colaborării și dezvoltării in
tegrării economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

O importantă remarcabilă pentru 
dezvoltarea economiilor naționale, 
pentru întărirea unității și coeziunii 
țârilor membre ale C.A.E.R. o are 
Programul complex al adincirii și 
perfecționării în continuare a colabo
rării si dezvoltării integrării econo
mice socialiste, adontat in unanimi
tate.

Sesiunea a aprobat activitatea Co
mitetului Executiv si a celorlalte or
gane ale C.A.E.R. privind organiza
rea și înfăptuirea lucrărilor legate 
de realizarea Programului complex 

și a hotărîrilor sesiu.nijpr consiliului, 
adoptate la ședințele XXV—XXIX 
ale acestuia.

S-a relevat câ activitatea vastă 
desfășurată de țările membre ale 
C.A.E.R., de organele consiliului și 
de organizațiile economice interna
ționale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. a asigurat, în perioada 
1971—1975, îndeplinirea cu succes și 
în general la timp a acțiunilor pre
văzute în Programul complex al a- 
dîncirii și perfecționării in conti
nuare a colaborării și dezvoltării in
tegrării economice socialiste a țări
lor membre ale C.A.E.R.

în anii înfăptuirii Programului 
complex, țările membre ale C.A.E.R. 
au trecut la realizarea pe bază co
lectivă a unor noi acțiuni importan
te în sfera producției materiale. Prin 
eforturile comune ale țărilor intere
sate a început construirea unor mari 
obiective în ramurile industriei com
bustibililor și materiilor prime. S-au 
încheiat un număr important de 
Convenții multilaterale și bilaterale 
privind colaborarea economică în ra
murile principale ale economiei na
ționale. O amplă activitate a fost 
desfășurată în domeniul specializării 
și cooperării iii producție. Au fost 
create noi organizații și uniuni eco
nomice internaționale. S-a încheiat 
cu succes coordonarea planurilor pe 
cincinalul curent. O deosebită im
portanță O are adoptarea primului 
plan , convenit al acțiunilor multila
terale integraționiste pe perioada 
1976—1980. Schimburile reciproce de 
mărfuri ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. au crescut în perioada 
1971—1975 de aproape două ori și au 
reprezentat în 1975 peste 70 miliarde 
ruble. Ritmurile medii anuale au fost 
de aproape 14,4 la sută față de 8,2 
la sută în perioada 1966—1970.

Asigurînd dezvoltarea planificată a 
economiei naționale, mobilizarea re
surselor materiale și de muncă în 
vederea rezolvării sarcinilor social- 
economice. introducerea largă a cu
ceririlor revoluției tehnico-științifice 
în toate sferele activității productive, 
repartizarea rațională a forțelor de 
producție pe teritoriile naționale, 
fiecare partid comunist, fiecare stat 
socialist, bazîndu-se pe legitățile 
generale ale construirii noii socie
tăți, țin seama în toate privințele de 
condițiile concrete ale țărilor lor, de 
cerințele dezvoltării în continuare a 
societății pe" calea socialismului și 
comunismului.

Totodată, viața confirmă tot mai 
mult necesitatea adincirii continue a 
colaborării statelor socialiste. în le
gătură cu aceasta, s-a subliniat că 
relațiile economice internaționale so
cialiste contrastează puternic cu re
lațiile economice imperialiste. care 
sînt însoțite permanent de concu
rentă, ostilitate, exploatarea țărilor 
mai puțin dezvoltate, spolierea re
surselor lor naționale, dezvoltarea 
unor state pe seama altora. Superio
ritatea relațiilor de producție socia
liste. avantajele colaborării socialis
te realizate pe baze planificate se 
manifestă deosebit de pregnant pe 
fondul-contradicțiilor -crescînde și al 
adincirii fenomenelor de criză din 
ecorfomiâ :eâpft'AliStfi. 'Această colabo
rare diîte la întărirea pozițiilor țări
lor membre ale C.A.E.R. în econo
mia mondială, ridică prestigiul in
ternațional al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

în conformitate cu natura și scopu
rile supreme ale socialismului, in
tensificarea colaborării în cadrul 
C.A.E.R. conduce la dezvoltarea ar
monioasă a economiilor naționale, 
asigură creșterea rapidă a industriei 
și agriculturii, contribuie la accele
rarea progresului țărilor membre 
ale C.A.E.R. mai puțin dezvoltate 
din punct de vedere economic. Se
siunea subliniază că adîncirea co
laborării multilaterale, apropierea și 
egalizarea treptată a nivelurilor de 
dezvoltare economică a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. reprezintă un pro
ces istoric legic și obiectiv necesar 
al înaintării ior pe calea construirii 
socialismului și comunismului.

Sesiunea consideră că în prezent 
au fost create condițiile de a folosi 
pe deplin posibilitățile prevăzute în 
Programul complex al adincirii și 
perfecționării în continuare a cola
borării și dezvoltării integrării eco
nomice socialiste, pentru rezolvarea 
împreună a unor probleme econo
mice de importanță vitală pentru ță
rile membre ale C.A.E.R. Acestor 
scopuri trebuie să le corespundă ela
borarea unor programe speciale co
mune de colaborare în cele mai im
portante ramuri ale producției mate
riale pe o perioadă de 10—15 ani. în 
programele respective vor fi stabilite 
acțiuni concrete pentru asigurarea 
necesarului fundamentat economic 
al țărilor membre ale C.A.E.R. în 
principalele tipuri de energie, com
bustibili și materii prime, dezvolta
rea construcțiilor de mașini pe baza 
unei profunde specializări și coope
rări în producție, satisfacerea nece
sarului rațional în principalele tipuri 
de produse alimentare și mărfuri in
dustriale de larg consum, moderni
zarea și dezvoltarea legăturilor de 
transporturi ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. Aceste programe, strîns le
gate de interesele creșterii continue 
a bunăstării populației țărilor mem
bre ale C.A.E.R., sînt menite să con
tribuie la accelerarea construcției so
cialiste și comuniste, la întărirea for
ței economice a statelor socialiste, la 
creșterea in mai mare măsură a ro
lului colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în egalizarea nivelurilor 
dezvoltării lor economice.

Programul colaborării în ramurile 
de combustibili, energie și materii 
prime, îndreptat spre asigurarea cer
tă a dezvoltării dinamice a economii
lor țărilor membre ale C.A.E.R. cu 
principalele tipuri de purtători de 
energie, metale feroase și neferoase, 
materii prime chimice și energie 
electrică, se va înfăptui prin con
centrarea unor mari investiții, uni
rea resurselor materiale și financiare 
ale țârilor interesate membre ale 
C.A.E.R., amplasarea mai rațională 
a producțiilor mari consumatoare de 
energie și materiale, valorificarea în 
continuare a zăcămintelor tuturor ti
purilor de combustibili, elaborarea 
accelerată a metodelor de obținere 
a unor noi surse de energie, dezvol
tarea energeticii nucleare.

Programul colaborării în domeniul 
construcțiilor de mașini, indrep'tat 
spre soluționarea complexă a proble
melor înzestrării și reutilării tehnice 
a economiilor naționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R., va fi orientat 
spre asimilarea celor mai avansate 
tipuri de mașini și utilaje și a tehno
logiilor înaintate, dezvoltarea accele
rată a specializării și cooperării în 
producția de produse finite, precum și 
pe subansamble și piese, intensifica
rea în acest scop a lucrărilor privind 
standardizarea și unificarea parame
trilor tehnici ai produselor. Ținînd 

seama de aceasta, în flecare țară se 
va asigura dezvoltarea multilaterală 
a industriei construcțiilor de mașini 
la un înalt nivel tehnic.

Programul colaborării în producția 
principalelor tipuri de produse ali
mentare, îndreptat spre satisfacerea 
necesarului populației țărilor mem
bre ale C.A.E.R. de produse alimen
tare de calitate superioară, precum 
și spre crearea rezervelor necesare, 
va prevedea un complex de măsuri 
privind colaborarea în scopul întări
rii în continuare a bazei tehnico-ma- 
teriale și intensificării producției 
agricole (mecanizarea, chimizarea, 
lucrările de ameliorare, cultura ser 
mințelor, selecția ș.a.), inclusiv ela
borarea și asimilarea unor metode 
industriale moderne pentru produce
rea de mărfuri alimentare, creșterea 
producției sistemelor de mașini, ela
borarea de tehnologii avansate pen
tru cultura plantelor și zootehnie. 
Vor fi elaborate forme și metode de 
stimulare economică a producției 
tipurilor deficitare de produse agri
cole. Totodată, fiecare țară membră 
a C.A.E.R. va folosi la maximum 
condițiile pedoclimatice, astfel incit 
să-și asigure într-o măsură mai mare 
necesarul de cereale, furaje, produse 
animaliere și alte produse agricole 
de bază.

Programul lărgirii producției și 
livrărilor reciproce de mărfuri in
dustriale de larg consum, îndreptat 
spre asigurarea necesarului popu
lației țărilor membre ale C.A.E.R. in 
principalele tipuri de mărfuri de 
larg consum, se va întemeia pe dez
voltarea specializării și cooperării 
reciproc avantajoase, reutilarea bazei 
tehnico-materiale a industriei ușoare, 
îmbunătățirea aprovizionării acesteia 
cu materii prime.

Programul colaborării pentru dez
voltarea legăturilor de transport ale 
țărilor membre ale C.A.E.R., îndrep
tat spre satisfacerea la timp și fără 
întreruperi a nevoilor lor de per
spectivă cu toate genurile de trafic, 
va fi orientat spre modernizarea 
diferitelor mijloace de transport, dez
voltarea rațională a sistemelor națio
nale de transport in corelarea lor re
ciprocă și cu rețeaua europeană de 
transporturi.

Hotărirea privind elaborarea pro
gramelor speciale în sfera producției 
materiale reflectă convingerea fermă 
a țărilor membre ale C.A.E.R. de a 
întări și dezvolta permanent proce
sele colaborării și integrării econo
mice socialiste, de a folosi împreună, 
în interesele naționale și generale, pe 
calea colaborării și cooperării, bogă
țiile lor naturale, resursele materiale 
și de muncă în conformitate cu prin
cipiile și scopurile prevăzute în Pro
gramul complex. Aceste programe vor 
constitui un nou pas în întărirea ba
zelor planice ale dezvoltării legături
lor economice reciproce ale țărilor 
socialiste și, totodată, vor demonstra 
cu claritate superioritatea sistemului 
economic socialist.

Sesiunea, subliniind importanța 
programelor speciale pe termen lung, 
a relevat că acestea vor conține o se
rie de acțiuni care, în totalitatea lor, 
vor constitui un complex unitar de 
acțiuni practice care, în fapt, va fi 
programul sintetic menit să contribuie 
la accelerarea procesului de apropie
re și egalizare a nivelurilor de dez
voltare economică a țărilor membre 
ale C.A.E.R.

Șefii guvernelor țărilor membre ale 
C.A.E.R. au declarat că sînt gata să 
continue înfăptuirea de acțiuni spe
ciale, îndreptate sprei accelerarea dez
voltării și creșterea eficienței econo
miilor Republicii Populare Mongole 
și a Republicii Cuba, ținîndu-se sea
ma de condițiile specifice ale constru
irii socialismului in aceste țări.

Șefii guvernelor țărilor membre 
ale C.A.E.R. reafirmă că adîncirea și 
perfecționarea în continuare a colabo
rării și dezvoltarea integrării econo
mice socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R. se vor înfăptui și în viitor 
în conformitate cu principiile inter
naționalismului socialist, pe baza res
pectării suveranității de stat, inde
pendenței și intereselor naționale, 
neamestecului în treburile interne ale 
țărilor, egalității depline în drepturi, 
avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești.

Pe baza programelor speciale pe 
termen lung se vor încheia convenții 
multilaterale și bilaterale, care vor 
prevedea angajamentele concrete ale 
părților privind înfăptuirea scopurilor 
și acțiunilor cuprinse în aceste pro
grame.

Sesiunea consideră că elaborarea și 
înfăptuirea programelor speciale pe 
termen lung vor necesita, paralel cu 
dezvoltarea cercetărilor științifice in 
fiecare țară, extinderea în continuare 
a colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul tehnico-știin- 
țific.

Aprobind activitatea desfășurată de 
Comitetul C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul activității de planificare 
în ce privește organizarea elaborării 
programelor speciale de colaborare 
pe termen lung, sesiunea a trasat 
sarcină comitetului să prezinte spre 
examinare celei de-a XXXl-a ședințe 
a sesiunii consiliului un raport cu 
privire la elaborarea proiectelor pro
gramelor speciale de colaborare pe 
termen lung.

Sesiunea consiliului a trasat sarcină 
Comitetului Executiv al C.A.E.R. să 
organizeze și să urmărească elabora
rea programelor de colaborare pe 
termen lung, să contribuie la realiza
rea acestora și să asigure o strinsă 
corelare a activității organelor 
C.A.E.R.

A fost examinată Schema generală 
a dezvoltării în perspectivă a Siste
melor electroenergetice interconec
tate ale țărilor membre ale C.A.E.R., 
inclusiv colaborarea corespunzătoare 
cu sistemul energetic al R.S.F.I. Se
siunea consiliului a adoptat principa
lele acțiuni îndreptate spre crearea 
sistemelor electroenergetice interco
nectate, ceea ce va contribui la satis
facerea necesarului crescind al țărilor 
de energie electrică, la folosirea mai 
eficientă de către țări a resurselor lot 
de combustibili și energie.

Sesiunea a examinat, de asemenea, 
raportul privind dezvoltarea colabo
rării țărilor membre ale C.A.E.R. în 
scopul asigurării traficului reciproc 
crescind de călători și mărfuri în 
perspectivă și a adoptat „Direcțiile 
principale și sarcinile colaborării ță
rilor membre ale C.A.E.R. în dome
niul transporturilor pe anii 1976—1980 
și pe perioada următoare”.

Sesiunea a subliniat in mod deose
bit necesitatea de a se acorda o aten
ție continuă perfecționării colaborării 
în domeniul activității de planificare. 
Sesiunea a considerat necesar să 
crească rolul și eficiența consultări
lor reciproce în principalele probleme 
ale politicii economice și tehnico- 
științifice. să se perfecționeze coordo
narea planurilor cincinale și de lun
gă durată, să se folosească mai larg 
planificarea în comun a unor subra- 
muri industriale și tipuri de produse, 

să se perfecționeze elaborarea planu
rilor convenite ale acțiunilor multila
terale integraționiste, care vor cu
prinde treptat o sferă tot mai lar
gă de probleme importante, pe baza 
programelor speciale pe termen lung.

Sesiunea consideră că sistemul re
lațiilor de comerț exterior și valutar- 
financiare ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., format pînă în prezent, răs
punde intereselor colaborării econo
mice planificate, asigură echivalența 
în decontări, drepturi egale pentru 
toți participanții. S-a remarcat în spe
cial că țările membre ale C.A.E.R. au 
găsit o rezolvare reciproc avantajoasă 
problemelor complexe ale formării 
prețurilor în comerțul reciproc. S-a 
menționat, de asemenea, necesitatea 
perfecționării în continuare a rela
țiilor de comerț exterior și valutar- 
financiare, în conformitate cu Progra
mul complex și cu sarcinile preconi
zate ale dezvoltării pe toate căile a 
colaborării economice a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

Constatînd cu satisfacție creșterea 
prestigiului internațional al C.A.E.R., 
sesiunea consideră că este necesară 
continuarea lucrărilor de perfecțio
nare a activității sale, îmbunătățirea 
stilului și a metodelor de lucru ale 
organelor C.A.E.R. Sesiunea a trasat 
sarcină Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. să pregătească propuneri 
concrete în acest domeniu, pentru a 
fi examinate la cea de-a XXXI-a 
ședință a Sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Țările membre ale C.A.E.R., stabi
lind măsuri cu privire la adîncirea în 
continuare a colaborării lor econo
mice multilaterale, au reafirmat că 
sînt gata să acționeze și în viitor pen
tru intensificarea colaborării econo
mice cu celelalte țări socialiste. Ele 
și-au exprimat hotărirea de a sprijini 
eforturile spre progres ale statelor in 
curs de dezvoltare, de a contribui la 
extinderea relațiilor economice 
reciproc avantajoase cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orinduirea 
lor socială. Țările membre ale 
C.A.E.R. se pronunță pentru lichi
darea oricăror discriminări în rela
țiile economice internaționale.

Importantele schimbări pozitive in
tervenite pe plan mondial deschid 
perspective mai favorabile pentru 
colaborarea economică. Șefii guverne
lor țărilor membre ale C.A.E.R. au 
dat o înaltă apreciere încheierii cu 
succes a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, care a 
constituit un eveniment de însemnă
tate istorică în viața politică a conti
nentului european. Rezultatele aces
tei conferințe exercită o profundă 
Influență pozitivă asupra întregii 
situații mondiale. Actul final al Con
ferinței de la Helsinki oferă o bază 
trainică pentru extinderea și adîn
cirea în continuare a legăturilor eco
nomice, culturale și de altă natură 
între toate statele europene. Țările 
membre ale C.A.E.R. sint hotărîte să 
îndeplinească în mod consecvent pre
vederile formulate la Conferința 
general-europeană, să acționeze pen
tru deplina transpunere in, yiață a 
scopurilor înscrise in Actul final.

Un eveniment de însemnătate isto
rică l-a constituit Conferința partide
lor comuniste și muncitorești din 
Europa, care a avut loc la Berlin. 
Rezultatele acesteia, documentul 
final adoptat de ea vor contribui la 
înfăptuirea cu mai mult succes a in
tereselor economice și politice vitale 
ale tuturor celor ce muncesc, la In
tensificarea eforturilor popoarelor în 
lupta pentru pace, securitate, colabo
rare și progres social.

Sesiunea consideră că una din pro
blemele cele mai importante ale con
temporaneității o constituie afirmarea 
unor relații economice internațio
nale de tip nou. In conformitate cu 
principiile lor socialiste, țările mem
bre ale C.A.E.R. sprijină întru totul 
năzuințele legitime ale țărilor în curs 
de dezvoltare spre obținerea și con
solidarea independenței lor politice și 
economice și vor acționa cu toată fer
mitatea pentru înfăptuirea obiective
lor cuprinse în „Declarația privind 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale" și „Programul 
de acțiuni'* *,  precum și în alte rezo
luții ale O.N.U. referitoare la această 
problemă. Țările membre ale C.A.E.R. 
vor fi consecvent solidare cu țările 
în curs de dezvoltare in lupta lor 
împotriva neocolonialismului, pentru 
înlăturarea relațiilor de inegalitate și 
asuprire a unor state de către altele, 
impuse de imperialism, vor acționa 
consecvent pentru a contribui la în
lăturarea decalajelor economice din
tre diferite țări ale lumii.

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 iulie a.c. în țară: Vreme insta
bilă în primele zile. îndeosebi în regiu
nile din nordul și estul țării, precum 
și în zonele de deal și de munte, apoi 
vremea se va ameliora treptat, deve
nind în general frumoasă. Cerul va fi 
temporar noros în primele zile și va 
prezenta înseninări mai persistente în 
ultimele zile. Ploile cu caracter de a- 
verse de la începutul intervalului se 
vor restrînge, devenind izolate. Vînt 
moderat, cu unele intensificări trecă
toare din sectorul nord-vestic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
10 și 18 grade, local mai coborîte în nor
dul țării, iar maximele între 22 șl 28 
de grade, izolat mai ridicate în sud- 
vestul țării. în București : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va prezenta înnorări, 
mai accentuate în primele zile, cind 
vor cădea ploi de scurtă durată. Vînt 
moderat. Temperatura în scădere la în
ceput, apoi din nou In creștere.

și Peyresourde din Munții Pirinei,. 
s-a disputat pe traseul St. Gaudens- 
Soulan (139 km) și a revenit belgia
nului Lucien van Impe în 4h 20’50”. 
Pe locul doi, la circa 4 min. a sosit 
olandezul Zoetemelk. Tricoul galben 
a fost preluat din nou de belgianul 
van Impe, urmat de Zoetemelk (la 
3'18”) și fostul lider Delisle (la 
927”).

BOX. — Spaniolul Perio Fernandez 
este noul campion al Europei la ca
tegoria ușoară. în gală desfășurată la 
Saragosa. el l-a învins prin k.O. in 
prima repriză pe belgianul Fernand 
Roelands.

•• Prietenii mei, elefanții : FERO
VIAR — 9; 12,30; 16; 19, MIORI
ȚA — 9; 12 70;. 16; 19,15.
e B. D. intră în acțiune : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20.15.
• Răscumpărarea : GLORIA —
8.45; 11; 13.15: 15 30: 17,30: 19,30, 
GRIVIȚA — 9; 11.15; 13,45; 16;
18,15; 20,15, MELODIA — 9: 11,15; 
13 30; 16: 18 15; 20.30, GRADINA
TITAN — 20.30.
©• întoarcerea lui Magellan : MO
ȘILOR — 15.30: 18; 20.
© Astă-seară dansăm în familie : 
TIMPURI NOI — 9: 11.15; 13,30;
15.45; 18: 20,15.
• Comedie fantastică : POPULAR
— 16,30; 18.30; 20,15.
©■ Cavalerii teutoni : RAHOVA — 
15 30: 18,30.
O Clirsa grea : FLOREASCA *- 
13,30: 15,45: 18; 20,15.
• Prin cenușa imperiului : LIRA
— 15.30; 18. la grădină — 20.15.

Timpul șterge totul : CRÎNGAȘI
— 17.
• Operațiunea „Monstrul" : MUN
CA — 15,30; 18; 20.
• Eu și dragele mele mătuși: PA
CEA — 16; 18; 20.

Neamul Șoimăreștilor : GIU- 
LEȘTI — 16; 19.
• O zi de neuitat : FLACĂRA - 
15,30: 18; 20.
• Misiune primejdioasă : BUCEGI
— 16; 18.45, la grădină — 20,30.

Familiile patr-iotilor Căzuți : 
LUMINA — 15.45; 18; 20.
• Elixirul tinereții : LUMINA — 
9; 11,15; 13.30.
© Magnolia înflorește din nou : 
VITAN — 15,30; 18.
• Zorro : UNIREA — 15; 17,45. la 
grădină *- 20.30.
• Conversația : EFORIE — 8.45; 
11: 13,30: 16: is.so; 21.
©- Trandafirul alb : GRADINA VI
TAN — 20,30.
• Cursa : DACIA — 9; 11,15; 13,30.

Totodată, țările membre ale 
C.A.E.R. subliniază în mod hotărit că 
întreaga răspundere pentru starea de 
înapoiere a țărilor în curs de dezvol
tare revine puterilor imperialiste, 
politicii lor colonialiste și neocolonia- 
liste de jefuire a bogățiilor națio
nale ale acestor țări. Sprijinul din 
partea țărilor membre ale C.A.E.R., 
exemplul colaborării lor frățești 
reprezintă factori principali în lupta 
țărilor în curs de dezvoltare pentru 
respectarea drepturilor fiecărui popor 
de a dispune de propriile bogății 
naturale, de toate forțele de produc
ție și de a alege acea orînduire 
socială pe care o dorește.

Sesiunea a aprobat Convenția pri
vind colaborarea dintre Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc și Repu
blica Irak, semnată la 4 iulie 1975, și 
Convenția privind colaborarea dintre 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc și Statele Unite Mexicane, sem
nată la 13 august 1975.

în scopul acordării în continuare 
de asistență țărilor în curs de dezvol
tare la pregătirea cadrelor naționale 
și luînd în considerare dorința aces
tor țări, sesiunea a hotărit să se 
extindă fondul de burse al Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, 'n- 

cu, anul de învățămînt 1976/1977, și asupra învățămintului 
postuniversitar și mediu de specialitate.

Sesiunea își exprimă convingerea 
fei mă că, înfăptuind măsurile preco
nizate privind accelerarea realizării 
Programuiui complex, țările membre 
ale C.A.E.R. vor obține noi și impor
tante succese în dezvoltarea social- 
economică, in lărgirea și adincirea 
in continuare a colaborării reciproce, 
Pki a?î?za Principiilor socialiste ale 
relațiilor dintre statele frățești egale 
P} drepturi. Aceasta va contribui la 
întărirea coeziunii țărilor socialiste, 
la educarea popoarelor lor în spiritul 
prieteniei de nezdruncinat și al in
ternaționalismului socialist. în felul 
acesta va fi adusă o importantă con
tribuție Ia afirmarea superiorității 
sistemului socialist, la cauza păcii și 
progresului social în întreaga lume.

Lucrările celei de-a XXX-a se
siuni s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie, colaborare 
tovărășească și deplină unitate de 
păreri în problemele examinate.
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55 DE ANI DE LA VICTORIA
REVOLUȚIEI POPULARE MONGOLE

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România, al întregului popor român și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Mongole, 
poporului frate mongol calde felicitări cu prilejul celei 
de-a 55-a aniversări a victoriei revoluției populare.

Sub conducerea Partidului lor Popular Revoluționar, 
oamenii muncii din R.P. Mongolă au înfăptuit, de-a lun
gul celor 55 de ani, profunde transformări înnoitoare în 
viața societății, au obținuț succese însemnate în dezvol
tarea economiei și culturii, în ridicarea nivelului lor de

trai material și spiritual, pe calea construirii orînduirii 
noi, socialiste.

Poporul român se bucură sincer de realizările poporu
lui trate mongol și îi urează din toată inima noi și mai 
mari succese in îndeplinirea sarcinilor trasate de Con
gresul al XVII-lea al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, în vederea construirii pe mai departe a bazei 
tehnico-materiale a socialismului, perfecționării continue 
a relațiilor sociale socialiste in Republica Populară 
Mongolă.

Folosim acest prilej pentru a exprima convingerea că 
întărirea prieteniei și dezvoltarea colaborării dintre parti
dele și statele noastre, pe baza principiilor marxism-le- 
ninismului și internaționalismului proletar, corespund in
tereselor popoarelor român și mongol, contribuie la cauza 
unității țărilor socialiste, a socialismului, înțelegerii și 
păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

WASHINGTON

Ambasadorul României a prezentat 
scrisorile de acreditare președintelui S.U.A.

Poporul mongol aniversează astăzi 
Împlinirea a 55 de ani de la victoria 
revoluției populare antiimperialiste 
și antifeudale și instaurarea primu
lui guvern popular din istoria sa. 
încununare a luptei îndelungate 
pentru independență, libertate și o 
viață mai bună, victoria repurtată 
Ia 11 iulie 1921 a deschis calea spre 
înfăptuirea pe străvechiul pămînt al 
Mongoliei a unor ample transfor
mări structurale pe plan economic, 
social, cultural, spre făurirea vie
ții noi.

în perioada care s-a scurs de 
atunci, poporul mongol, sub con
ducerea Partidului Popular Revolu
ționar, a obținut realizări remar
cabile în lichidarea înapoierii eco
nomice moștenite din trecut, în 
dezvoltarea agriculturii, în făurirea 
unei industrii proprii, în înflo
rirea culturii și invățămintului. în 
prezent, poporul mongol se află an

gajat cu toate forțele în înfăp
tuirea programului elaborat de 
cel de-al XVII-lea Congres al 
P.P.R.M., care a avut loc de curînd, 
pentru dezvoltarea mai departe a 
economiei și culturii patriei sale.

Profund atașat cauzei socialismu
lui, nutrind calde sentimente de sti
mă și prețuire față de popoarele 
frățești care construiesc noua orin- 
duire, poporul român urmărește cu 
viu interes activitatea constructivă 
a oamenilor muncii din Mongolia și 
se bucură sincer de realizările lor.

între România și Mongolia, între 
partidele și popoarele noastre s-au 
statornicit și se dezvoltă relații trai
nice de strînsă prietenie și colabo
rare. în spiritul solidarității inter
naționaliste, al egalității, avantaju
lui reciproc și întrajutorării in 
toate domeniile.

în procesul neîntrerupt de întă
rire și adîncire a legăturilor re

Laboratoare în stepă
tehnice din deșertul Gobi, 
freamătă de viață. Căci, 
așa cum se arată în docu
mentele Congresului al 
XVII-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol. sarcina principală 
a dezvoltării social-econo- 
mice a țării în noul cinci
nal constă în asigurarea a- 
vîntului continuu a! pro
ducției, îmbunătățirea ca
lității muncii în toate ra
murile economiei naționa
le, realizarea, pe această

rioare, dotate cu aparatură 
modernă, laboratoare și 
material didactic substan
țial, am pornit la drum 
cu școala cea mai sim
plă posibil — o iurtă 
de pîslă. Cu voință și 
tenacitate am cîștigat bă
tălia, între anii 1921 ,și 
1940 s-a format un în
treg sistem de învățămint 
național, iar în .1942 am în
registrat un eveniment . de 
primă importanță în vfața 
culturală a Mongolici —■ "..■•u u'ur;o« «cskț

însemnări de călătorie 

bază, a creșterii neabătu
te a bunăstării materiale a, 
poporului.

Zestrea de aur a Mongo
liei o constituie oamenii. 
La congresul amintit am 
avut prilejul să întîlnim 
și să cunoaștem mulți din
tre acești oameni a căror 
viață a fost și este dedica
tă. zi de zi, țelului nobil al 
înfloririi patriei lor. Am 
stat de vorbă cu cițiva par
ticipant ce iși aduc din pl'n 
contribuția la procesul să
dirii în mase a culturii, a 
conștiinței înaintate. Iată, 
de pildă, ce ne-a spus pro
fesorul emerit B. Dodiin, 
cercetător științific în ca
drul Ministerului învăță- 
mîntului, care și-a dedicat 
decenii de-a rîndul efortu
rile luptei contra analfabe
tismului, apoi învățămin- 
tului de diferite grade : 
„Ca să ajungem astăzi la 
universități și școli supe

fondarea Universității de 
stat din Ulan-Bator. Sărind 
peste ani. constatăm cu 
mare și legitimă satisfac
ție că dispunem astăzi de 
un total de 953 unități de 
invățămînt, iar la 10 000 de 
locuitori înregistrăm nu 
mai puțin de 2 511 persoa
ne care studiază in diferi
tele tipuri de școli".

Ridicării culturale a ma
selor și-a consacrat viața 
și profesorul emerit Birva- 
aghiin Darmaa. Peste 10 000 
de copii și tineri au învățat 
carte și și-au îmbogățit cu
noștințele datorită îndelun
gatei munci pedagogice pe 
care a desfășurat-o. Ca 
profesor de istorie și ca 
membru de aproape 20 de 
ani in comitetul local de 
partid, el cercetează isto
ria aimakului Zavhan. strîn- 
ge documente, participă la 
săpături arheologice și e- 
laborează lucrări pentru

Festivitățile de♦
ULAN BATOR 10 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 55-a aniversări a 
victoriei Revoluției Populare Mongo
le. sărbătoarea națională a R.P. Mon
gole, la Ulan Bator a avut loc o șe
dință festivă. în prezidiu au luat loc 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M.. președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular 
al R.P. Mongole, alți conducători de 
partid și de stat.

T. Ragcia. membru al Biroului Po-

ciproce un rol hotărîtor îl au ra
porturile de solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Popular Revoluționar Mongol, 
contactele directe dintre conducăto
rii de partid și de stat din cele două 
țâri. în acest context, un moment 
important au înscris vizita făcută 
in Mongolia de delegația de partid și 
guvernamentală a țării noastre. în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. convorbirile purtate cu 
tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal, cu 
ceilalți conducători de partid și de 
stat din țara prietenă.

împărtășind sentimentele de 
bucurie ale poporului mongol cu 
prilejul sărbătorii sale naționale, 
poporul român îi transmite un sa
lut frățesc și urarea izvorîtă din 
inimă de a repurta noi și mari suc
cese in construcția socialistă, în 
înflorirea patriei sale.

predarea istoriei în școli. 
„Să știe fiecare copil cum 
a evoluat lumea noastră 
spre socialism, prin ce 
greutăți au trecut și cum 
le-au infrint oamenii Mon
goliei noi ca să ajungă la 
viața prosperă de astăzi".

O imagine edificatoare a 
Mongoliei de azi am pu
tut-o întîlru cu prilejul 
unui popas la qea mai 
tinără , sepție a 
ei de științe, înființată în 
urmă cu .dpi ani. Direc
torul'' secției de biologie șl 
■științe naturale, prof. dr. 
docent Tendiin Haidav, ne 
conduce prin șirul de labo
ratoare moderne, în care ne 
intîmpină și ne dau expli
cații cercetătorii tineri. Sînt 
peste 40 la număr și au 
adus, în acești doi ani, con
tribuții valoroase la patri
moniul științific al institu
ției și. odată cu aceasta, ti
tlul de secție fruntașă a 
Academiei...

„Direcțiile fundamentale 
ale dezvoltării economiei 
naționale și culturii R.P. 
Mongole in anii 1976—1980“ 
— document programatic 
adoptat de recentul con
gres al P.P.R.M., indică, 
printre alte sarcini în do
meniul înfloririi culturii, 
formarea în noul cincinal 
a 30 000 de absolvenți cu 
studii superioare și studii 
medii speciale, care vor 
constitui un nou detașa
ment de nădejde în vigu
rosul front al constructori
lor socialismului din Mon
golia populară.

Valerîu 
M1RONESCU

la
litic al

Ulan Bator
C.C. al P.P.R.M., prim-vice- 

președinte al Consiliului de Miniștri, 
a prezentat un raport privind reali
zările poporului mongol in anii de 
după revoluție. în cadrul recentului 
congres al partidului — a arătat el 
— s-a relevat că in cincinalul trecut 
a fost realizat un important pas pe 
calea creării bazei tehnico-materiale 
a socialismului în R. P. Mongolă și 
s-a stabilit un vast program social- 
economic pentru viitorul cincinal.

WASHINGTON 10. Corespondentul 
nostru transmite : Vineri după- 
amiază, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România la Washington. Nico
lae M. Nicolae, a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui Statelor 
Unite ale Americii, Gerald Ford.

Din partea președintelui Româ
niei. Nicolae Ceaușescu. și a tova
rășei Elena Ceaușescu. ambasado
rul român a transmis, cu acest pri
lej. președintelui Gerald Ford și 
doamnei Betty Ford un salut cor
dial. urări de sănătate și fericire. 
Totodată, el și-a exprimat încre
derea în continuarea dezvoltării ra
porturilor româno-americane pe 
multiple planuri, în interesul și 
avantajul reciproc ale ambelor țări 
și popoare.

Răspunzînd. președintele Gerald 
Ford a mulțumit pentru urările pri

ROMA

înalt magistrat asasinat de fasciști
Indignare în cercurile politice și în opinia publică

ROMA 10 (Agerpres). — Vittorio 
Occorsio, substitutul procurorului 
Republicii Italiene, a fost asasinat, 
simbâtă, cu focuri de mitraliere, in 
apropierea locuinței sale din Roma. 
Autoare a asasinatului s-a declarat 
mișcarea de extremă dreapta „Ordi
nea Nouă".

Agenția France Presse rela
tează următoarele detalii în le
gătură cu asasinatul:

Mișcarea extremistă de dreapta 
„Ordinea Nouă" a fost dizolvată in 
1973. Ea fusese întemeiată cu 17 ani 
mai devreme de mai mulți foști 
membri ai Mișcării Sociale Italiano 
(neofascistă). Scopul ei declarnt 
era „de a răsturna democrația și 
a da Italiei un regim militar pu
ternic".

Magistratul italian V. Occorsio, 
care în mai multe rinduri a fost 
amenințat cu moartea de fasciști, se 
ocupa în ultima vreme de activita
tea organizației „Ordinea Nouă", 
punind sub acuzare pe conducăto
rii ei.

Asasinarea magistratului Vittorio 
Occorsio — cel de-al doilea magis

PERU
Declarații în sprijinul 

procesului revoluționar
LIMA 10 — Corespondentul nostru 

transmite : într-un comunicat oficial 
se arată că cei trei comandanți ai 
forțelor terestre, navale și aeriene 
peruane și-au reafirmat hotârirea de 
a sprijini procesul revoluționar pro
movat de președintele Republicii 
Peru, generalul Francisco Morales 
Bermudez. Comunicatul a fost dat 
publicității in legătură cu actul de 
răzvfătire al fostului comandant al 
Centrului de instruire militară din 
Peru, generalul Carlos Centurion. 
Și-au reafirmat, totodată, sprijinul 
față de procesul revoluționar coman
danții celor cinci regiuni militare pe
ruane, care au dezavuat, la rîndul 
lor, actul de răzvrătire al generalului 
Centurion.

BOLIVIA

Continuă acțiunile greviste 
aie minerilor

LA PAZ 10 (Agerpres). — Scurt 
timp de la anunțarea încetării grevei 
de 20 de zile de la principalele cen
tre miniere ale Boliviei. lucrătorii de 
la mina „Siglo XX" au declanșat o 
nouă grevă generală. în semn de 
protest fată de refuzul autorităților 
de a negocia revendicările lor pri
vind sporirea retribuțiilor și îmbu
nătățirea7 condițiilor de muncă.

Din La Paz s-a anunțat, totodată, 
că în zona „Matilda", minerii conti
nuă greva începută luna trecută, deși 
regiunea este ocupată și controlată 
strict de armată. Muncitorii aflați 
în grevă nu au permisiunea de a 
primi ziare sau alte publicații care 
informează despre situația din țară.

Zborul lui
MOSCOVA 10 (Agerpres). — Sîm- 

bătă la ora 11,00. ora Moscovei, sta
ția orbitală științifică „Saliut-5“ 
efectuase 284 rotații în jurul Terrei, 
dintre care ultimele 41 avînd la bord 
echipajul format din cosmonauții 
Boris Volînov și Vitali Jolob^y. 
După o perioadă de odihnă de opt 
ore, cei doi cosmonauți au continuat 
operațiunile de deconservare a sta
ției „Saliut-5“, verificarea sisteme
lor de bord și a aparaturii științi
fice. A fost efectuat, de asemenea, 
controlul asupra stării sănătății echi
pajului cosmic. 

mite și a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu salutări cor
diale, urări de sănătate și fericire, 
iar poporului român, din partea sa 
și a poporului american, cele mai 
bune urări de pace și progres. „Am 
amintiri foarte plăcute — a arătat 
președintele — despre vizita pe care 
am făcut-o în România și despre 
discuțiile importante și cordiale pe 
care le-am avut cu președintele 
Nicolae Ceaușescu. în ultimii ani. 
am depus eforturi continue pentru 
îmbunătățirea și extinderea relațiilor 
dintre țările și popoarele noastre, 
spre binele reciproc. Am înregistrat 
progrese și sînt sigur că. în anii ce 
vin. România și Statele Unite vor 
găsi noi căi de cooperare reciproc 
avantajoase".

Primirea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de cordialitate.

trat asasinat în decurs de o lună 
— a provocat o mare emoție in 
Italia. Președintele Republicii. Gio
vanni Leone. „a exprimat in
dignarea țării" și a anunțat mă
suri pentru „protejarea vieții a- 
celora care luptă pentru apăra
rea libertății și a ordinii civile".

Secretarul general al Partidului 
Comunist Italian, Enrico Berlinguer, 
a declarat, într-o telegramă adresată 
familiei magistratului: „Acest asasi
nat este opera unor criminali feroce 
care vor să răstoarne ordinea civilă 
și să lovească in instituțiile democra
tice".

Președintele Senatului, Amintore 
Fanfanl, a declarat că „Senatul con
damnă cu tărie aceste execrabile 
acte de violență care neliniștesc po
porul italian, amenință instituțiile 
democratice și libertatea".

•ir
Tot simbătă a avut loc încă o ten

tativă criminală la locuința procu
rorului orașului Bologna. Atentatul, 
care n-a făcut victime, a fost reven
dicat de aceeași grupare neofascistă 
„Ordinea Nouă".

R. P, ANGOLA
Epilog al procesului 
mercenarilor străini
LUANDA 10 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Populare Angola. 
Agostinho Neto, a confirmat sentința 
de condamnare la moarte a patru 
mercenari străini, pronunțată de Tri
bunalul revoluționar din Luanda.

După cum s-a mai anunțat, în 
timpul procesului de la jumătatea 
lunii iunie la Luanda, desfășurat îrt 
prezența unor eminenți juriști din 
numeroase state, au fost dezvăluite 
acțiunile criminale ale mercenarilor 
străini din boxa acuzaților împotriva 
poporului angolez și a Republicii 
Populare Angola. Pentru crimele să- 
virșite, Tribunalul revoluționar a 
pronunțat sentința de condamnare la 
moarte a 4 din cei 13 inculpați.

Programul 
guvernului etiopian

ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). — 
Guvernul Etiopiei a dat publicității 
programul revoluției național-demo- 
cratice, care trasează sarcina dezvol
tării forțelor de producție, lichidării 
rămășițelor feudalismului și imperia
lismului, asigurării progresului social 
și economic, creșterii bunăstării ma
teriale a populației. Construirea unei 
economii naționale independente și 
puternice — se spune în program — 
este posibilă doar în condițiile apli
cării principiilor socialiste și ale pla
nificării centralizate.

Programul prevede crearea treptată 
a unei industrii puternice, care să 
valorifice pe deplin bogățiile natura
le. creîndu-se în acest fel baza dez
voltării economice viitoare. în dome
niul agricol, guvernul va stimula 
crearea uniunilor țărănești și a unor 
mari ferme de stat, care să poată 
utiliza tehnica modernă.

„Saliut- 5“
La bordul stației „Saliut-5“ a fost 

instalat un aparat destinat măsură
rii greutății cosmonauților în stare 
de imponderabilitate. Cu ajutorul 
aparatului, cosmonauții urmează 
să-și controleze greutatea pe tot 
parcursul zborului.

Sistemele de bord ale stației or
bitale continuă să funcționeze nor
mal. Boris Volînov și Vitali Jolobov 
se simt bine, programul zborului se 
desfășoară eu succes — relatează 
agenția T.A.S.S.

Excelenței Sale Domnului WALTER SCHEEL
Președintele Republicii Federale Germania

Profund întristat de vestea încetării din viață ■ fostului președinte al 
Republicii Federale Germania, Gustav Heinemann, exprim Excelenței 
Voastre și familiei îndoliate sincerele mele condoleanțe și sentimente de 
compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Conferința asupra 
cooperării economice 

internaționale
PARIS 10 (Agerpres). — Lucrările 

Conferinței asupra cooperării econo
mice internaționale au continuat în 
cursul zilei de simbătă la Paris. După 
cum relatează agenția France Presse, 
reuniunea urma să se încheie vineri, 
dar participanții — reprezentanți a 
19 țări în curs de dezvoltare și a 8 
state industrializate — au convenit 
asupra prelungirii lucrărilor, datorită 
persistenței divergențelor în legătură 
cu lista problemelor ce urmează a fi 
abordate, în partea a doua a acestui 
an, în cadrul așa-numitului „dialog 
Nord-Sud".

Potrivit aceleiași surse, țările în 
curs de dezvoltare reprezentate la 
conferință au prezentat vineri o listă 
de probleme precise, ce ar urma să 
fie negociate în a doua jumătate a 
anului de cele patru comisii ale Con
ferinței — pentru energie, materii 
prime, dezvoltare și chestiuni finan
ciare.

De pretutindeni
• CEA MAI TINĂRĂ 

VICTIMĂ. O întîmplare pe 
cît de neobișnuită pe atît de 
zguduitoare a avut loc, zilele 
trecute, la Belfast. Tinără Mary 
Gilmore. gravidă în luna a 
noua, în timp ce se îndrepta 
spre casă, a fost lovită de două 
gloanțe rătăcite, în timpul unui 
schimb de focuri între poliție 
și un grup de teroriști. Pe masa 
de operație, medicii nu au gă
sit însă în trupul tinerei decît 
un singur glonț. Cumplita bă
nuială că al doilea s-ar fi o- 
prit în făt s-a adeverit la 
naștere. Datorită intervenției 
prompte a medicilor, viața nou- 
născutului, o fetiță. Catherine 
Anne Gilmore, avînd un glonț 
în coapsă, a putut fi salvată, 
ca prin minune. împușcată îna
inte de-a se naște... așa ar 
începe fișa biografică a celei 
mai tinere victime a conflicte
lor din Irlanda de Nord.

• LUMEA BURGHE
ZĂ IN VIZIUNEA LUI 
DUBOUT. S-a stins din via
tă, în vîrstă de 71 de ani, ce
lebrul caricaturist francez Du- 
bout. Opera sa, cuprinzînd mii 
și mii de desene, răspîndițe cu 
generozitate într-un mare nu
măr de publicații, constituie o 
necruțătoare satiră la adresa 
modului de viață burghez. Tot
odată, el a ilustrat, cu mare 
succes, clasici ai literaturii u- 
niversale, cum ar fi Cervantes, 
Rabelais, Balzac. Ceea ce a dat 
acestei opere nota sa profund 
originală a fost tehnica acumu
lării pe un spațiu restrîns a u- 
nui număr imens de personaje, 
fiecare cu fizionomia sa dis
tinctă, fiecare executînd altă 
acțiune. Se spune că uinul din 
aceste desene. cuprinzînd nu 
mai puțin de 5 000 de persona
je, a stabilit un record pe care 
mulți îl consideră imposibil de 
depășit ■; nici unul din nume
roșii săi imitatori nu a reușit 
să se ridice la înălțimea teh
nicii sale inegalabile,

• TEHNICA ELEC
TRONICĂ LA OLIMPIA
DĂ. Zeci de ordinatoare, 27 
de tablouri de afișaj, 2 ecrane- 
gigant electronice, sisteme per
fecționate de telecomunicații și 
televiziune cu circuit închis, 
sute de aparate pentru înregis
trarea și distribuirea rezultate
lor — iată pe scurt „panoplia" 
tehnică de care va dispune a- 
propiata Olimpiadă de la Mont
real. Inovații importante au cu
noscut dispozitivele de crono- 
metrare din discipline ca atle
tism, natație, ciclism, unde ho- 
tăritoare sînt fracțiunile de se
cundă. O echipă de 30 de spe
cialiști de înaltă calificare va 
asigura funcționarea neîntre
ruptă a centrului de control, 
creat special pentru a se putea 
urmări și coordona. în mod op
tim. ansamblul manifestărilor 
sportive ale Olimpiadei.

• PESTE SI LEGUME 
NUCLEARE. De regulă, apa 
caldă de la centralele nucleare 

încheierea vizitei 

cancelarului

R. F. Germania in Austria
VIENA 10 (Agerpres). — Cancelarul 

federal al R. F. Germania. Helmut 
Schmidt, și-a încheiat, simbătă, vizita 
oficială întreprinsă în Austria. El a 
fost primit de președintele Austriei. 
Rudolf Kirchschlaeger, și a purtat 
convorbiri cu omologul său austriac. 
Bruno Kreisky. în cadrul discuțiilor 
prilejuite de această vizită au fost 
abordate aspecte ale relațiilor bilate
rale, cît și probleme internaționale 
actuale. Purtătorul de cuvînt al gu
vernului vest-german, Klaus Boelling, 
a precizat că, în cursul convorbiri
lor, cancelarii R.F.G. și Austriei și-au 
exprimat acordul asupra faptului că 
nu există alternativă la politica de 
destindere.

din Franța răminea nefolosită. 
După mai multe cercetări efec
tuate la centrala nucleară de la 
St. Laurent des Eaux. s-a ho- 
tărit, pentru început, ca o parte 
din apa caldă să fie utilizată 
la crescătorii de pești, special 
amenajate. Cînd devin mai 
mari, peștilor li se dă drumul 
în fluviul Loire. Totodată, pe 
terenurile de la St. Laurent 
s-au construit citeva sere, care 
funcționează pe baza apei calde 
de la centrală și unde se cul
tivă porumb, tutun, andive, spa
ranghel. S-a constatat că. și în
tr-un caz și în altul, rezulta
tele sînt mai mult decît mulțu
mitoare.

• ACTUALITA
TEA TEATRULUI ANTIC. 
Delegați din 27 de țări partici
pă în prezent, la Atena, la un 
simpozion de șase zile consa
crat dezbaterii rolului tragediei 
antice grecești în cadrul teatru
lui contemporan. Regizori, ac
tori, critici își împărtășesc opi
niile în ce privește modalitățile 
de abordare, din perspectiva 
secolului nostru, a lucrărilor 
marilor autori dramatici ai an
tichității. Ideea de bază des
prinsă din dezbateri evidențiază 
menținerea în actualitate, peste 
veacuri, a teatrului antic, prin 
conținutul și mesajul său uma
nist, consacrate celor mai 
nobile aspirații ale omului — 
libertate și pace. Spectacolele 
prezentate au constituit, la rîn
dul lor. o ilustrare concretă a 
acestor aspirații.

• SUBMARINUL IN 
LUPTA CU POLUAREA. 
Exploratorul subacvatic elve
țian Jacques Piccard a proiec
tat un nou submarin destinat 
studiilor asupra poluării din a- 
dîncurile întinderilor de apă. 
Submarinul — „PX 28“ — va 
cîntări 7 tone și va avea o lun
gime de 7 metri. în afara pilo
tului, la bordul său vor mai 
putea lua loc doi oameni de 
știință. Aparatul este prevăzut 
pentru adîncimi de pînă la 500 
metri, fiind dotat cu brațe ar
tificiale în vederea colectării 
depozitărilor subacvatice. Con
structorul elvețian a declarat că 
noul submarin își va face de
butul anul viitor în lacul Ge
neva, — serios poluat, cum se 
știe, cu reziduuri industriale, 
urmînd să determine cît mai 
exact starea acestuia.

• DISPARIȚIA LUI „VI
RAT". Ultimul dintre tigrii 
albi masculi trăind în India a 
murit vineri la Palatul din 
Rewa, statul Rajasthan (nordul 
Indiei), ca urmare a unei infec
ții. în vîrstă de 8 ani, măsurând 
patru metri, tigrul denumit 
„Virat" prezenta particulari
tatea de a avea labe de cu
loare roz, în timp ce toți 
ceilalți tigri din această spe
cie au labele negre. După 
moartea lui „Virat" nu mai ră- 
mîn în India decît doi tigri albi, 
două femele, dintre care una se 
găsește în grădina zoologică din 
New Delhi.

La Phenian a sosit într_0 v*-

★
Cu prilejul celei de-a 55-a aniver

sări a revoluției populare mongole, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Mon
gole, Lodonghiin Rincin.

★

Consiliul Central al U.G.S.R., Co
mitetul Central al U.T.C., Consiliul 
Național al Femeilor, alte organi
zații și instituții centrale au adre
sat telegrame de felicitare organiza
țiilor și instituțiilor similare din Re
publica Populară Mongolă.

Veacuri și veacuri, stră
vechile meleaguri ale Mon
goliei — cu munții și zone
le de deșert, cu pădurile și 
pajiștile lor — au înfățișat 
un tablou aproape ne
schimbat. parcă părăsite 
de soartă. Dar cel ce că
lătorește astăzi prin aceas
tă țară înregistrează ima
ginea dinamică a unei 
Mongolii în plin pro
ces de transformări. înnoi
toare, ai cărei oameni har
nici și înzestrați , îmbogă
țesc, prin rtiunca tor. odată 
cu peisajul înconjurător, 
propria lor viață.

O piatră de hotar în is
toria poporului mongol a 
fost ajezată în urmă cu 
cinci decenii și jumătate, 
odată cu victoria revoluției 
populare. De atunci, prin 
eforturi dîrze, neobosite, 
desfășurate sub conducerea 
comuniștilor, acest popor a 
izbutit să-și croiască un 
nou destin, înaintind pe 
calea edificării societății 
socialiste.

Răsărite parcă din stepă, 
orașele mongole — Ulan 
Bator. Cioibalsan. Suhe Ba
tor, și mai ales Darhan, a- 
șezare ridicată în ultimii 
ani — își etalează cu mîn- 
drie siluetele noilor con
strucții. ale fabricilor, in
stituțiilor, blocurilor de lo
cuit, clădite în anii puterii 
populare. Marile șantiere, 
ale exploatărilor carboni
fere din zona Darhan, 
ale complexelor indus
triale ce se ridică în 
inima munților Erdenet, 
pentru exploatarea zăcă
mintelor de cupru și molib
den, ale noilor gospodării 
de stat și lucrărilor hidro

zită oficială, la invitația lui Kim Ir 
Sen, secretar general al C.CJ. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, o delega
ție de partid și guvernamentală din 
Benin, condusă de Mathieu Kerekou, 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar, pre
ședintele Republicii Populare Benin.

Convorbiri ,ntre Jumiaashiin 
Țedenbal, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R. P. Mon
gole, și primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveyda, care se află 
in vizită în R. P. Mongolă, au avut 
loc ieri, la Ulan Bator.

La invitația guvernului 
Malayeziei,13 KuaIa LumPur s-a 
aflat într-o vizită de prietenie Phan 
Hien, adjunct al ministrului de ex
terne al Republicii Socialiste Viet
nam și trimis al primului ministru 
al acestei țări. In cadrul primirii lui 
Phan Hien de către primul ministru 
al Malayeziei, Datuk Hussein Bin 
Onn, acesta a relevat dorința țării 
sale de a promova relațiile de prie-

agențiile de presă transmit:
tenie și cooperare cu Vietnamul, a- 
rătind că Malayezia contribuie la re
construcția Vietnamului.

A luat sfîrșit la Ciudad 
de Panama cea de_a V a reu_ 
niune a Grupului țărilor din Ameri
ca Latină și zona Mării Caraibilor 
exportatoare de zahăr (GEPLACEA). 
Participanții au dezbătut, în prin
cipal, bugetul organizației. politica 
de preturi și de producție, schimbul 
de tehnologie intre țările membre.

într-o rezoluție a Parla
mentului (vestj-european, 
organ consultativ al Pieței comune, 
este deplînsă decizia Franței, Italiei, 
Marii Britanii și R.F. Germania de 
a fi acceptat să ia parte la recenta 
conferință economică la nivel inalt 
desfășurată in Porto Rico din iniția
tiva S.U.A. Rezoluția a fost propusă 
de reprezentanții țărilor mai mici 
ale C.E.E.. care nu au fost invitate 
să participe la conferință. Documen

tul apreciază că o altă reuniune de 
acest gen va pune în cauză însăși 
existența Pieței comune.

Satelitul „Palapa". Fre?e“ 
dintele Indoneziei, Suharto, și-a ex
primat satisfacția pentru lansarea 
cu succes, de la Cape Canaveral, a 
satelitului de comunicații „Palapa", 
destinat facilitării schimburilor de 
informații intre insulele arhipelagu
lui indonezian. Satelitul urmează să 
intre în funcțiune la 17 august — 
data aniversăiii independenței Indo
neziei. Președintele Suharto a re
marcat. totodată, că intrarea în func
țiune a acestui satelit va înlesni 
realizarea unității culturale dintre 
toate zonele țării.

Congresul anual 31 Comi- 
siei internaționale pentru pescuitul în 
Atlanticul de nord-est și-a încheiat 
lucrările, Ia Lisabona. Dezbaterile 
s-au axat pe problema extinderii Ia 
200 mile a limitei zonelor naționale 
de pescuit.

Incidente în Spania. ° fe- 
meie a fost ucisă, iar mai multe 
persoane au fost grav rănite în ur
ma incidentelor de vineri seara, in 
localitatea bască Santurce, la 14 ki
lometri de Bilbao, între manifestanți 
și gărzile civile. Demonstranții ce
reau eliberarea deținuților politici 
din Spania.

Un laborator de prelu
crare a heroinei pure în ve_ 
derea transformării ei în morfină a 
fost descoperit în apropiere de Mar
silia. la locuința lui Henri Malvezzi, 
arestat la 24 aprilie pentru trafic de 
stupefiante. Percheziția a dat la 
iveală o serie întreagă de aparate, 
ustensile, instrumente necesare pre
lucrării drogurilor. toate acestea 
avînd o greutate de 500 de kilo
grame.

Un nou zăcămînt de țiței
a fost descoperit de Societatea mi- 

neralieră vest-germană „Deminex" 
în platforma continentală a Mării 
Nordului, la nord de Insulele Shet
land.

Autoritățile rhodesiene au 
anunțat o nouă majorare a impozi
telor și a prețurilor la obiectele de 
primă necesitate și la alimente. Prin 
aceste majorări, guvernul de la Sa
lisbury intenționează să obțină o spo
rire a veniturilor bugetare cu apro
ximativ 100 milioane dolari, necesară 
suplimentării cheltuielilor militare. 
In ultimii ani, cheltuielile militare 
ale Rhodesiei s-au triplat.

Moneda națională zam- 
bîană, ^wacha> a fost devalorizată 
cu 20 la sută, iar toate operațiunile 
externe de schimb au fost suspen
date pină la 11 iulie, a anunțat mi
nistrul finanțelor. John Mwanakat- 
we. S-a precizat că, pe de altă par
te, calcularea parității monedei zam- 
biene se va face în funcție de va
loarea Drepturilor Speciale de Tra
gere (D.S.T.) emise de Fondul Mo
netar Internațional, în locul dolaru
lui american.

CAPRICIILE VREMII
Canicula din Europa occidentală ia sfîrșit. 

Efectele secetei persistă
PARIS. — Agenția France Presse 

relatează că în Franța temperaturile 
au scăzut în cursul ultimelor 24 de 
ore cu 5—7 grade. Furtunile, adeseori 
violente, care au afectat joi sud- 
vestul țării, se îndepărtează în direc
ția Republicii Federale Germania și 
Italiei de nord, iar anticiclonul din 
Azore se orientează din nou către sud, 
antrenînd cu el zona de înalte pre
siuni care a adus Franței „seceta se
colului".

Pe de altă parte, societatea de elec
tricitate a Franței a hotărit să resta
bilească pe tot teritoriul țării tensiu
nea de curent normală, care fusese 
diminuată cu 5 la sută în scopul de 
a se compensa scăderile de randament 
ale hidrocentralelor, ca urmare a se
cetei.

Ninsoare
RIO DE JANEIRO. — Vineri. In 

unele regiuni din sudul Braziliei a 
nins. Fenomenul, neobișnuit pentru 
aceste regiuni, a constituit o adevă
rată surpriză pentru locuitori. Frigul 
a cuprins teritorii situate intre Rio 
Grande do Sul și granița statului fe
deral Sao Paulo. Scăderea tempe
raturii a provocat numeroase îmbol-

Totuși, urmările fenomenului nu 
au dispărut încă ; mai mult, lunile 
iulie și august riscă să fie, de ase
menea, secetoase. Drept urmare, se 
semnalează, crescătorii de vite, din 
lipsă de nutreț, continuă să sacri
fice masiv vitele.

Comisia Pieței comune a hotărât 
să ia de urgență măsuri în vederea 
ajutorării fermierilor din țările 
membre ale C.E.E. care au avut de 
suferit de pe urma puternicei secete 
care bintuie în prezent în Europa 
occidentală. Autoritățile vest-ger- 
mane. belgiene, olandeze și luxem
burgheze sînt autorizate să cumpere 
pină la 8 000 de vaci pentru lapte la 
preturi speciale de intervenție.

în Brazilia
năviri de gripă și alte afecțiuni, sol
date cu moartea a aproximativ 100 de 
persoane. In ce-i privește pe agricul
tori, în special pe plantatorii de ca
fea, aceștia se tem că scăderea 
mercurului termometrelor — în unele 
locuri chiar sub zero grade — va 
afecta culturile agricole.
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