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Am început o săptămînă de cea mai mare importantă

PENTRU SECERIȘUL GRIULUI
Secerișul, transportul și Inmagazlnarea griului 

concentrează acum principalele forte din agri
cultură. In zonele din sudul tării, griul s-a copt 
pe mari suprafețe, astfel incit se poate secera 
din plin, cu întreaga capacitate a combinelor. 
Se recoltează, de asemenea, griul și in unele 
județe din Transilvania și Moldova. Practic, din 
această săptămînă. in întreaga tară bătălia sece
rișului se dă pe un front larg. Datele centrali
zate la ministerul de resort arată că în desfă

șurarea acestor lucrări au fost obținute rezul
tate bune. PÎNA ÎN SEARA ZILEI DE 11 IU
LIE A FOST STRÎNSA RECOLTA DE GRÎU 
DE PE 77 000 HECTARE ÎN ÎNTREPRINDERILE 
AGRICOLE DE STAT (21 LA SUTA DIN SU
PRAFAȚA CULTIVATA) ȘI 276 000 HECTARE 
ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE (14 LA SUTA 
DIN TERENURILE OCUPATE CU ACEASTA 
CULTURA). Lucrările sînt avansate în județele 
ILFOV. TULCEA, BUZĂU, BRA1LA.

Săptămînă în oare am intrat este o SAPTA- 
MlNA DE VlRF PENTRU RECOLTATUL GRIU
LUI, căci în acest interval oamenii muncii din 
agricultură trebuie să strîngă și să pună Ia a- 
dăpost CEA MAI MARE PARTE din rodul la
nurilor. Pentru aceasta, așa cum s-a subliniat 
la recenta ședință a comandamentului central, 
organele și organizațiile de partid, comanda
mentele locale și conducerile unităților agricole 
au datoria să organizeze temeinic munca, astfel 
incit să se lucreze cu toate forțele.

MĂSURI PRACTICE PRIORITARE
în fiecare unitate agricolă. în fie

care comună trebuie să se acționeze 
pentru ;
• Stabilirea unor grafice zil

nice de lucru pe combine, pe 
formații de lucru și unități, asi- 
gurîndu-se îndeplinirea lor 
exemplară prin folosirea de
plină a utilajelor.
• Organizarea temeinică a 

transportului produselor din 
cîmp la bazele de recepție, a- 
cordîndu-se prioritate livrării 
cantităților contractate și a al
tor obligații . față de stat. în 
acest scop, trebuie să fie folo
site din plin camioanele și ce
lelalte mijloace de transport, 
să se organizeze preluarea 
neîntreruptă a produselor la 
bazele de recepție.

® Evitarea risipei de boabe 
Erin : reglarea corectă a com- 

inelor, etanșeizarea camioa
nelor și remorcilor folosite la 
transporturi, depozitarea cu 
grijă a grînelor.

O Realizarea programului 
de însămînfare a culturilor suc
cesive — porumb pentru boa
be, furaje și legume, lucrîndu- 
se în flux continuu : recoltat, 
eliberarea terenului de paie,

pregătirea terenului și însă- 
mînțat.

Este datoria cadrelor de conducere 
și specialiștilor din unitățile agricole, 
din comandamentele locale, a acti
viștilor de partid și de stat trimiși 
să sprijine desfășurarea lucrărilor 
agricole de vară ca. la fața locului, 
să organizeze cu cea mai mare pre
cizie și rigurozitate munca mecani
zatorilor și cooperatorilor : ordi
ne, disciplină, organizare — aces
tea sint cerințele pentru fiecare 
unitate agricolă, mai ales în aceste 
zile de virf.

VITEZELE ZILNICE DE LUCRU
Pe baza sarcinilor stabilite în ulti

ma ședință a comandamentului cen
tral. organele de specialitate au sta
bilit. pe baza actualei dotări tehnice 
a S.M.A. și I.A.S.. ce suprafețe să 
fie recoltate în fiecare zi. Pentru 
cooperativele agricole din sudul țării, 
unde lucrările de recoltare se desfă
șoară din plin, urmează să se reali
zeze următoarele viteze zilnice la re
coltatul griului :

Dolj — 11 300 hectare ; Olt 
— 7 900 hectare ; Teleorman

în lanurile C.A.P. Bîrca (județul Dolj)

— 11 800 hectare ; Ilfov — 
11100 hectare; Ialomița — 
6 900 hectare ; Constanța — 
9 900 hectare ; Brăila — 5 500 
hectare ; Buzău — 5 400 hec
tare ; Timiș — 10 000 hectare ; 
Arad — 7 000 hectare ; Mehe
dinți — 5 000 hectare.

TREBUIE ACȚIONAT FERM 
PENTRU REALIZAREA — ȘI 
CHIAR DEPĂȘIREA — ACESTOR 
VITEZE DE LUCRU, astfel încit re
coltatul griului să se poată încheia 
in timpul cel mai scurt — aceasta 
fiind condiția hotăritoare pentru evi
tarea pierderilor prin scuturare.

Ziarul nostru va urmări și va relata 
despre modul în care este organizată 
munca pentru îndeplinirea strictă a 
graficelor zilnice de lucru la recoltat 
și însămînțarea culturilor succesive.

Relatări 
ale reporterilor 

și corespondenților 
noștri din județele 

Dolj, Tulcea și Brăila 
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Viața—izvorul creației autentice
în toate timpurile, cei 

mai buni dintre poeți și 
scriitori și-au asumat rolul 
de purtători de cuvint ai 
poporului lor, am zice ai 
popoarelor în general, dînd 
glas năzuințelor acestora și 
punîndu-și pana în slujba 
celor mai înalte strădanii 
ale omenirii, luptind în fe
lul acesta pentru înfăptui
rea marilor idealuri ale 
oamenilor.

Heinrich Heine spunea 
despre sine: „Eu sînt fla
căra. eu sînt spada", iar 
noi știm că marele poet 
și-a dăruit această flacără, 
această spadă. întreaga sa 
personalitate luptei pen-

Unirii", care a însuflețit 
poporul în împlinirea isto
ricului act al Unirii Prin
cipatelor.

Dezvoltarea societății 
noastre în condițiile afir
mării plenare a revolu-

torilor societății socialiste, 
sarcini tot mai mari și mai 
pline de răspundere. Acest 
imperativ s-a imprimat con
științei noastre in marea 
Agora a educației politice 
și a culturii socialiste îna- 

»

Scriitorul are față de so
cietate două responsabili
tăți : una în calitate de ce
tățean căruia destinul țării 
și al poporului său — si, 
legat de acest destin, al său 
propriu — nu-i poate fi in
diferent ; în al doilea rînd

Cultura socialistă 
și educația politică- 

într-o unitate inseparabilă

drume masele largi.

ca om dotat cu aptitudinea 
de a da expresie preocupă
rilor și simțămintelor seme
nilor săi, ca și alor sale 
proprii. încit. datorită a- 
cestui dar, să-i Îndrepte 
spre bine, să-i îndemne la 
realizarea importantelor 
sarcini puse In slujba co
lectivității. Prin propriul 
său avint. scriitorul trebuie 
să entuziasmeze și să în

tru progresul epocii lui. Să 
amintim și de Luceafărul 
poeziei românești cu a sa 
„Scrisoare a treia", cu poe
mul „împărat și Prole
tar". sau să evocăm rolul 
important al lui Vasile 
Alecsandri în mișcarea re
voluționară de la 1848. să 
menționăm a sa „Horă a

ției tehnico-științifice im
pune o solicitare mai in
tensă a științei, 
și necesitățile 
culturale ale 
muncii nu numai

interesele 
spiritual- 
oamenilor 
că sînt în

creștere, dar iau forme tot 
mai diverse. Și. prin a-
cea’sta. se impun și litera-
ților zilelor noastre, scrii-

inte de toate prin ex
punerea secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin 
ideile ei călăuzitoare, care 
ne arată cu o logică stră
lucită, cu clarviziune revo
luționară. cit este de im
portant să cuprindem Omul 
— și anume pe Omul Nou

— în centrul activității 
noastre creatoare. Umanis
mul revoluționar este izvo
rul și telul cuvîntului tipă
rit și. totodată, criteriul 
valorii si eficientei aces
tuia.

Scriitorul comunist însu
flețește în multiple și va
riate lucrări viata intelec- 
tual-culturală a poporului 
și ii transmite conștiința 
frumuseții rolului său isto
ric. Cu cit mai legate de 
viată și mai aproape de 
popor îi sînt operele, cu 
cit ochii lui se deschid mai 
mult pentru a cuprinde 
realitatea și actualul, cu 
atît mai răsunător va fi 
ecoul formelor lui de ex
primare si de redare a 
vieții. Responsabilitatea 
artistică în socialism este 
comprehensibilă numai ca 
responsabilitate artistică 
pentru socialism. Progra
mul partidului nostru pune

Franz Johannes 
BULHARDT

(Continuare în pag. a IV-a)

Așa cum a fost definit la Congresul al XI-lea 
al partidului, cincinalul 1976—1980 trebuie să 
reprezinte cincinalul afirmării revoluției teh
nico-științifice in România. Subliniind, din nou, 
sarcinile ce revin oamenilor muncii, lucrători
lor, specialiștilor din domeniul cercetării și dez
voltării tehnologice, la recenta ședință comună 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a României, to
varășul Nicolae Ceaușescu spunea: „Se im
pune să acționăm cu mai multă hotărire pentru 
concentrarea forțelor de cercetare, pentru introdu
cerea rapidă in producție a rezultatelor cercetării 
proprii, pentru scurtarea termenelor de cercetare 
printr-o organizare mai complexă a activității, pen
tru reducerea termenului de la începerea cercetării, 
apoi a proiectării pină la producție".

Care sînt principalele prevederi ale planului cin
cinal cu privire la creșterea aportului științei și 
tehnologiei la dezvoltarea economico-socială de an
samblu ?

• Planul de Introducere a progresului tehnio 
prevede ASIMILAREA ȘI PUNEREA IN FA
BRICAȚIE A PESTE 700 TIPURI ȘI GRUPE 
DE MAȘINI ȘI APARATE, UTILAJE ȘI IN
STALAȚII NOI ȘI REPROIECTATE ;

• în ramurile principale ale industriei SE 
VOR APLICA ȘI EXTINDE APROAPE 300 
GRUPE DE TEHNOLOGII NOI, DIN CARE 
PESTE 30 LA SUTA ÎN RAMURA CHIMIEI. 
Circa 90 LA SUTA DIN ACESTEA SE VOR RE
ALIZA PE BAZA CONCEPȚIEI PROPRII ;

• Se vor pune în fabricație peste 300 GRUPE 
DE MATERIALE NOI ȘI ÎMBUNĂTĂȚITE ;

din care majoritatea In domeniul producției ma
teriale.

Se înțelege că realizarea acestor obiective cu
prinse în planul de cercetare științifică, dezvolta
re tehnologică și introducere a progresului tehnic, 
plan integrat organic cu obiectivele majore ale e- 
conomiei, impune participarea întregului nostru po
tențial de gîndire și creație tehnico-știintifică din

• Planul de cercetare științifică și dezvoltarea 
tehnologică cuprinde PESTE 700 OBIECTIVE,

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Viceprim-ministrii, ministrul resurselor naționale și ministrul 

comerțului exterior al Australiei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni. în stațiunea Neptun, 
pe John Douglas Anthony, viceprim- 
ministru, ministrul resurselor națio
nale și ministrul comerțului exterior 
al Australiei, care face o vizită în 
țara noastră.

A participat tovarășul Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

A fost de față Malcolm Richard 
Booker, ambasadorul Australiei la 
București.

Vicepremierul australian a expri
mat șefului statului român întreaga 
sa gratitudine pentru onoarea de 
a-1 fi primit, a relevat caracterul 
fructuos al vizitei sale în. țara noas
tră și și-a manifestat satisfacția de a

fi putut explora cu acest prilej noi 
căi și modalități menite să 'contri
buie la extinderea și aprofundarea 
bunelor relații româno-australdene.

în timpul întrevederii s-au trecut 
în revistă progresele înregistrate în 
dezvoltarea raporturilor bilaterale, 
care se înscriu pe o linie mereu as
cendentă, cunosc o evoluție favora
bilă pe multiple planuri. Convorbi
rea a evidențiat interesul comun 
pentru intensificarea schimburilor 
comerciale și a cooperării reciproc 
avantajoase, pentru valorificarea 
mai deplină a posibilităților pe care 
le asigură în acest sens potențialul e- 
conomic al ambelor țări, pentru con
cretizarea, cu rezultate pozitive, a 
acordurilor și a celorlalte documen
te de colaborare, pentru lărgirea ca
drului juridic al conlucrării româno-

australiene. S-a apreciat că amplifi
carea acestor relații de prietenie și 
cooperare servește prosperității ță
rilor noastre, corespunde aspirațiilor 
celor două popoare, este în folosul 
cauzei colaborării și înțelegerii între 
națiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
vicepremierul John Douglas Anthony 
au examinat, de asemenea, aspecte 
ale situației economice mondiale. S-a 
subliniat, de comun acord, necesita
tea lichidării subdezvoltării și a de
calajelor economice existente în 
lume, a promovării unor relații între 
state întemeiate pe egalitate și echi
tate, a făuririi noii ordini economice 
internaționale.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Republicii Populare Bulgaria
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni după-amiază, în sta
țiunea Neptun, pe Ivan Abagiev, am

basadorul Republicii Populare Bul
garia la București, în vizită de ră
mas bun, cu ocazia încheierii misiu
nii sale în țara noastră.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire. care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Republicii Mauritania
în cursul zileî de luni, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit 
în vizită de rămas bun pe Sidi Bouna

Ould Sidi, ambasadorul Republicii Is
lamice Mauritania la București, care 
și-a încheiat misiunea în tara noas
tră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Ambasadorul Republicii Guineea
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, luni după-amiază. pe 
Ibrahima Camara, ambasadorul Re
publicii Guineea la București, la ce
rerea acestuia.

Ambasadorul a înmînat șefului 
statului român un mesaj prin care

președintele Republicii Guineea, 
Ahmed Sekou Toure, și tovarășa 
Andree Toure transmit președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu sentimentele lor de prie
tenie și profundă stimă. împreună 
cu cele mai bune urări.

Președintele Nicolae Ceaușescu a

mulțumit pentru mesajul primit șî a 
rugat pe ambasador să adreseze în 
numele său și al tovarășei Elena 
Ceaușescu salutări și urări priete
nești președintelui Ahmed Sekou 
Toure și tovarășei Andree Toure.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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PROGRAMUL 
privind producția si desfacerea către populație 
a tartor de consum, în perioada 1976-1980, 
aprobat de ședința comunâ a C.C. al P.C.B. 
si Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 

si Sociale a României
TEXT PRESCURTAT

rative,
și a structurii producției, pentru a evidenția căile 
cele mai eficiente de introducere rapidă a pro
gresului tehnic în producție.

Sînt cunoscute acțiunile care au loc pentru 
reducerea importurilor, prin valorificarea creației 
tehnico-științifice proprii. în toate întreprinderile și 
unitățile de cercetare-proiectare din țară au fost 
analizate programele de activitate și găsite nenu-

lectelor în centre industriale importante. „Tre
buie să facem o cotitură radicală în această pri
vință — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
trecînd în toate sectoarele de Ia declarații formale 
despre integrare, de la contracte formale, la o par
ticipare reală activă a profesorilor și studenților în 
producție, la cercetare și elaborarea proiectelor". 
Unirea strinsă, integrarea reală a activității de cer-

6. ACCELERAREA PROGRESULUI TEHNIC
*

unitățile de cercetare și proiectare în cadrul unei 
strînse cooperări cu unitățile economice și cu spe
cialiștii din lnvățămintul superior.

Dintre multiplele probleme importante de care de
pinde creșterea eficienței in activitatea de introducere 
a progresului tehnic ne oprim la: 1) integrarea cer
cetării, proiectării și invățămintului cu producția și 
2) scurtarea duratei ciclului cercetare-proiectare- 
producție.

1). In esență este vorba, așa cum a subliniat se
cretarul general al partidului in repetate rîn- 
duri, de a mobiliza Întregul potențial de concepție 
tehnologică din cercetare-proiectare-invățămint și 
unitățile de producție, cu scopul de a furniza eco
nomiei naționale soluții și direcții de acțiune pentru 
înnoirea și perfecționarea produselor, tehnologiilor

mărate soluții — cele mai bune pentru reducerea 
unor importuri de materii prime și materiale, ma
șini și subansamble, piese de schimb și produse. 
Dintr-o analiză preliminară a circa 13 000 fișe de 
import s-au găsit soluții tehnice — prin folosirea 
concepției proprii — pentru reduceri substanțiale ale 
importurilor. Această acțiune a evidențiat cit de 
importante sînt rezervele de creație tehnică atunci 
cînd se realizează o coordonare și colaborare strinsă 
Intre cerințele dezvoltării economiei noastre națio
nale și capacitatea proprie de concepție.

în același timp, secretarul general al parti
dului a atras atenția asupra folosirii mai bune 
a cadrelor din învățămîntul superior și a stu
denților din ultimii ani de studii prin parti
ciparea lor efectivă la activitatea de cerce
tare și proiectare, la elaborarea concretă a pro-

cetare, învățămînt și producție asigură posibilitatea 
soluționării mai operative și mai eficiente a pro
blemelor dezvoltării producției.

2). S-a dovedit că acolo unde a existat o strinsă 
colaborare a specialiștilor din cercetare, învățămînt, 
producție s-a reușit să se reducă simțitor ciclul de 
la cercetare și proiectare pină la intrarea în pro
ducție. Chiar în domenii de vîrf cum este cel al 
tehnicii de calcul, unde cerințele de scurtare a tim
pului de cercetare-proiectare-producție sînt poate 
cele mai mari (avînd o dinamică de înnoire a pro
duselor cu cel mai înalt ritm de înnoire, de circa 
2 ani), specialiștii noștri au reușit să realizeze și 
să introducă în fabricația de serie produse de 
înaltă tehnicitate în termene foarte scurte. Este 
cazul calculatoarelor Felix C 32, Felix C 512, Felix 
C 256, noi calculatoare de proce» etc.

După cum se știe, progresul tehnic în condițiile 
actuale cere o dinamică vie, o mai mare operati
vitate in aplicarea în producție a rezultatelor cer
cetării și dezvoltării. Aceasta presupune o serie de 
acțiuni pentru reducerea timpului de cercetare șl 
proiectare, de aplicare a noutății tehnico-științifice 
în producție, în domenii hotăritoare cum sînt elec
tronica, chimia, energetica, metalurgia, construcția 
de mașini etc.

Ce efecte economice se pot obține prin reducerea 
timpului de aplicare în producție 1 Să ne oprim a- 
supra unui exemplu : O analiză recentă efectuată 
de către Comitetul județean de partid Timiș în 
cadrul preocupărilor pentru introducerea rapidă a 
progresului tehnic în producție arăta că prin fina
lizarea cu cel puțin 6 luni mai devreme a obiecti
velor de cercetare și dezvoltare pentru asimilarea 
unor materii prime necesare unor întreprinderi ale 
industriei chimice din județ, s-ar realiza o econo
mie valutară de peste 20 milioane lei valută pe an. 
Raportînd situații similare la cele cîteva sute de 
obiective de cercetare și dezvoltare tehnologică ce 
se vor încheia pină la sfîrșitul actualului cincinal, 
rezultatul pe ansamblul economiei poate fi consi
derabil atît prin influenta directă asupra balanței 
de plăți externe, cit și asupra producției și cali
tății ei.

Folosind din plin condițiile materiale create, po
sibilitățile largi de valorificare și afirmare a pro
priei creații tehnico-științifice, fiecare specialist din 
domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice din în
vățămînt și unități productive trebuie să facă totul 
pentru a transforma potențialul nostru tehnico- 
științific într-o pîrghie hotăritoare a progresului 
accelerat al economiei naționale.

Elena MANTU
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FAPTUL
DIVERS
Longevitate

în războiul de independență 
din 1377 avea 3 ani. Cind s-a 
stins „luceafărul poeziei româ
nești", era o adolescentă de 15 
ani. De trei ani, țăranca mara- 
mureșeancă Teodosia Bărbos 
din Preluca Nouă a pășit in al 
doilea secol de viată. Este încă in 
putere. N-a fost bolnavă nici
odată in viafa ei. Are doi „co
pii" : un fiu de 76 de ani și o 
fiică de 67 de ani, care i-au adus 
in preajmă o droaie de nepoți, 
strănepoți și stră-strănepoți.

Secretul longevității ? : „Mun
ca, maică, munca. Dacă te lepezi 
de ea, se leapădă și viata de tine. 
Și eu, una, nu mă las". Să nu te 
lași, lele Teodosie I...

Puiul 
de căprioară

Un băiat din Dobîrlău, jude
țul Covasna, s-a pomenit pe o 
uliță, față în față cu un pui de 
căprioară alergînd înfricoșat. Vă- 
zîndu-1 pe băiat, micuța vietate 
a pădurii și-a încetinit goana, 
căutînd ocrotire. Băiatul, pe nu
me Sorin Tudorică, n-a stat mult 
pe gînduri. A pus mina pe pie
tre și a alungat cîinii care lă- 
trau și fugăreau puiul de căpri
oară. apoi l-a ridicat pe acesta, 
copăcel. în brațe și l-a dus la 
casa pădurarului Costică Bori- 
ceanu. în fiecare zi Tudorică îi 
face o vizită puiului de căprioa
ră, care s-a înzdrăvenit și crește 
zburdalnic. în curind va fi re-

CULTURA SECERIȘUL
Combinerri

sufletul campaniei de vară

BRĂILA
Duminică, în

zburdalnic. în curind va fi 
dat pădurii.

Inel, inel...
dar nu de aur |

— Ia inelul ! Ia aurul curat, 
că-i marcat și garantat. Nu scă
pa chilipirul, neamule !

Cind cu glas mai tare, cind 
șușotind complice la urechea 
trecătorului, neguțătorul ambu
lant iși oferea marfa intr-un 
ambalaj de zile mari, că-fi lua 
ochii, nu alta. Așa cum i-a luat 
ochii și Elenei " 
care l-a intrebat 
inel.

— 2 000 pentru
1 000 pentru cine cumpără și 500 
pentru matale, coniță, că ai ochi 
frumoși, să nu-ți fie de deochi.

Elena D. a dat 500, dar acasă 
a observat că aurul, „curat, mar
cat și garantat", era curată tini
chea. A anunțat miliția, iar mili
ția l-a depistat pe, vinzătorul d.e 
„inele" in persogjiiț Jui Ion Ispas 
din Urlați, recidivist in materie.

D. din Ploiești, 
cit costă un

cine întreabă,

„Avem un grîu frumos. Toate la
nurile s-au copt. Am concentrat 
forțele la strîngerea și depozita
rea în cel mai scurt timp a recoltei, 
eliberarea terenului de paie și în- 
sămînțarea culturilor duble. Combi- 
nerii sînt sufletul acestei acțiuni". 
Așa sintetiza tovarășul Gheorghe 
Mitroi, vicepreședintele Consiliului 
popular Bîrca, preocupările mecani
zatorilor, cooperatorilor și specialiș
tilor de la cele două cooperative a- 
gricole „Drumul lui Lenin" și „7 No
iembrie" din comună, unități care au 
început primele recoltarea griului în 
județul Dolj. Sub o formă sau alta, 
asemenea aprecieri am auzit în toa
te unitățile agricole prin care am 
trecut : Bîrza. Valea Stanciului, Ho
rezu Poenari, Calopăr, Grecești, 
Glod, Livezi. Peste tot, se detașează 
munca harnică a mecanizatorilor. 
Vrem să aflăm amănunte despre ei. 
Ne recomandați pe cineva anume ? 
— îl întrebăm pe tovarășul Mitroi. 
„Fără excepție, toți cei 6 combiner! 
care servesc cooperativa „Drumul lui 
Lenin" din Bîrca — Gheorghe Bă- 
deancă, Constantin Berceanu, Ion 
Gogoașă. Gheorghe Mitu, Sergiu Go
goașă și Ion Ciută — sînt la fel de 
harnici".

Prin lanul încărcat de rod, combi
nele înaintează, una după alta, 
în formație. în frunte se află com- 
binerul Gheorghe Bădeancă. în toate 
cele 6 zile de cînd a început recol
tarea griului, mecanizatorii au de
pășit norma pe combină, realizînd 
între 42 și 45 tone pe zi.

Sîntem pe una din parcelele cu 
grîu ale cooperativei agricole Bîrza. 
Aici au fost concentrate toate cele 8 
combine ale secției de mecanizare. 
De departe, de pe o combină se vede 
agitîndu-se un steguleț roșu. Urgent, 
un camion se îndreaptă spre combi
nă. „Este semnalul că s-a umplut 
buncărul combinei" — ne explică Ion 
Olaru, președintele cooperativei. A- 
flăm că și aici combinerii, printre 
care Ion Zamfirache, Marcel Ungu- 
reanu și Iosif Vigaru, depășesc zi de 
zi norma de recoltare. Iată numai 
cîtiva din cel peste 1 200 de combi
ner! de pe ogoarele’ județului Dolj, 
adevăratul suflet al campaniei de re
coltare.

Vizitînd unitățile agricole în aceas
tă perioadă de intensă activitate, im
presia care se impune cu precădere 
este aceea de temeinică organizare a 
locului de muncă. „Anul acesta — 
ne spunea tovarășul Iulian Ioana, di
rectorul direcției agricole — campa-

nla de recoltare a fost pregătită din 
timp în cele mai mici amănunte. 
Avem astfel certitudinea că acum, 
cînd recoltarea s-a generalizat în 
toate unitățile agricole, să reali
zăm și să depășim ritmul zilnic sta
bilit de 10 000 hectare. în felul a- 
cesta, strîngerea recoltei de pe cele 
112 000 hectare cultivate cu grîu și 
secară în cooperativele agricole se 
va putea încheia, așa cum a stabilit 
comandamentul județean, în jurul 
datei de 20 iulie".

Recoltarea griului este la început, 
Pînă luni seara a fost strînsă recolta 
de pe 43 000 hectare. Tocmai de a- 
ceea, unele probleme reieșite din a- 
cest raid trebuie să stea în atenția 
organelor agricole pentru a fi rezol
vate operativ. Un prim aspect se re
feră la decalajele mari care s-au 
creat între suprafețele recoltate și 
cele eliberate de paie. în majo
ritatea unităților agricole, cîmpurile 
sînt pline de paie sau de baloți. Cu- 
noscîndu-se că pe suprafețe mari 1- 
mediat după recoltare trebuie însă-

mînțate culturi duble, iar pe restul 
terenurilor să se facă arături de 
vară, sînt necesare măsuri hotărîte 
pentru urgentarea eliberării terenu
rilor de paie. Sînt probleme de a 
căror promptă soluționare depinde 
buna desfășurare a recoltatului. Comandamentele comunale lanurile Prahovei

Aurel PAPAD1UC

TULCEA
in acțiune

Pentru ca nici un bob
să nu se piardă

în unitățile agricole cooperatiste 
din județul Tuleea este în toi recol
tarea griului. Pînă la 11 iulie se recol
tase circa 50 la sută din suprafața 
ocupată cu griu. Grăbind strîngerea 
recoltei, mecanizatorii și cooperato
rii acordă atenția cuvenită stringerii 
paielor și a plevii, eliberării terenu
lui, evitării risipei de orice fel. „La 
noi, ne spunea Radu Mototolea, ing. 
șef al C.A.P. Luncavița, munca a fost 
astfel organizată, încît se evită orice 
risipă. Mașinile au fost reglate și e- 
tanșate, mecanizatorii sînt bine in- 
struiți". „Aici, ca și la Văcăreni. a ți
nut să remarce Ion Simion, primul 
secretar al comitetului județean 
U.T.C., prezent în cîmp, am organi
zat 7 echipe de tineri, care au sece
rat grîu acolo unde combinele nu au 
putut intra".

La numai 2 km distanță însă, la 
C.A.P. Garvăn, mecanizatorii nu-și 
făceau probleme în legătură cu risi
pa. Pentru a nu mai fi produse spăr-

turi, lucru relevat cu o seară înainte 
de inginerul șef loan Suciu. mecani
zatorul Constantin Chlrnoagă a slă
bit toba combinei, fapt pentru care 
la baza fiecărui spic rămineau multe 
boabe de grîu. Din aceleași cauze 
sau datorită faptului că mecaniza
torii luau prea mult grîu cu masa 
de tăiere a combinei, se risipeau 
multe boabe și la C.A.P. Jijila.

Raidul efectuat ne-a prilejuit șl 
alte constatări. Pe drumurile ce duc 
spre unele baze de recepție, șo
ferii grăbiți mai lasă să se piardă boa
be din noua recoltă. Circulînd cu vi
teză excesivă, fără prelate la mașini, 
ajutați de curbe și vînt, ei „Insămîn- 
țează" pe șoselele județului canti
tăți apreciabile de grîu. Trebuie luate 
măsuri hotărîte.

Vasile NICOLAE 
corespondentul „Scînteli

Zilnic, peste 560 de combine „Glo
ria" și 200 combine C-3 intră în la
nurile de grîu ale cooperativelor a- 
gricole din județul Brăila. După ele 
urmează 350 prese de balotat paie, 
suite de tractoare cu remorci care 
eliberează terenul și transportă pro
ducția la locurile de depozitare. A- 
poi, tot zilnic, 670 de tractoare cu 
pluguri trag brazdă adîncă peste mi
riști, 270 de discuri pregătesc terenul 
și cu 250 
zele unei 
mecanice 
și trebuie .
5 500 ha cu grîu, să se baloteze pa
iele de pe 2 340 ha, să se are și să se 
pregătească patul germinativ pe 
2 700 ha, să se semene 2 530 ha" — 
ne-a precizat tovarășul Constantin 
Băzăr, inginerul-șef al trustului ju
dețean S.M.A. în această luptă 
contra-cronometru un rol deose
bit revine comandamentelor comu
nale, care au obligația să Întocmeas
că programe precise de lucru pe cul
turi, astfel îpcît fiecare formație de 
muncă, fiecare mecanizator și coo
perator să cunoască zilnic oe sarcini 
au de îndeplinit, 
începutul 
întocmit 
care am 
pund de 
eliberarea terenului 
varășul Ion Duțu, secretarul Comite-

de semănători se pun ba- 
noi recolte. „fu forțele 
pe care le avem se poate 
să se recolteze zilnic circa

„încă înainte de 
campaniei de recoltare am 
un program de lucru în 

stabilit oamenii care răs- 
transportul producției, de 

ne-a spus to-

O oaie și doi | 
ciobani

Dîngău, 
Teodor

Doi ciobani din satul 
județul Cluj, pe nume 
Negoiță și Ovidiu Fărcaș, s-au 
întîlnit, s-au „cinstit", au vorbit 
cit au vorbit și, în cele djn urmă, 
în loc să-și vadă fiecare de ...oile 
lui, s-au luat la harță.

— Ce-aveți de împărțit, 
meni buni 1 — i-a
cineva.

N-au răspuns, dar se 
de colo că sînt foc de 
Mai ales Fărcaș, care-1 
Negoiță precum că anul 
l-ar fi furat o oaie. Negoiță însă 
n-a vrut să recunoască nici 
atunci, nici acum. Cei doi ciobani 
s-au îndreptat spre o poieniță 
numită Fînațe, cu gind să se 
răfuiască. De cum au ajuns în 
poieniță, Fărcaș a ridicat cioma
gul... Acum este arestat 
liție sub învinuirea de

oa- 
intrebat

vedea cît 
cătrăniți, 
acuza pe 

trecut

de mi- 
crimă.

de cite 
schim- 
absolut

Rămășag 
neghiob

De ani și ani de zile, 
ori se intilneau, primele 
buri de cuvinte erau
aceleași, parcă trase la indigo :

— Noroc, tizule.
— Hai noroc, că are loc.
— Ce mai faci ?
— Bine. Dar tu ?
Apoi, cei doi tizi — Ion Popa 

și Ion Stoianovici din Prunișor 
(Mehedinți) — fie că se despăr
țeau cu același' salut, fie că mai 
tăifăsuiau de una, de alta. 
Deunăzi, au intrat la bufet. Căl
dură mare și sete și mai mare. 
După ce au luat unul, două, nouă 
păhărele, lui I.P. i-a venit o idee 
năstrușnică :

— Știi ce, tizule ? Fac rămășag 
ci eu, cu toporul pe care-l am 
la mine, pot să-fi tai dunga pă
lăriei, chiar dacă ai pălăria 
pe cap.

Au încheiat rămășagul, au bă
tut palma și I.P. a ridicat topo
rul spre pălăria lui I.S. Dar a 
greșit de puțin ținta, astfel că 
tizul I.S. a fost 
urgentă in stare foarte gravi la 
spital.

transportat de

Săpunul
care a pătat 
obrazul

Vasile Nan și Nicolae Ciologarl 
lucrau la Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Deva. într-o zi au început să 
cotrobăie prin depozitul între
prinderii. Negăsind altceva mai 
acătării la îndemină, cei doi au 
dat peste o grămadă de săpun de 
față. „în lipsă de altceva — și-au 
spus ei — e bun și ceva săpun". 
Și au sustras o asemenea canti
tate, că le-ar fi fost de-ajuns să 
se spele pentru zeci de ani 
de-acum încolo. Dar au fost des- 
coperiți și în zadar au încercat 
să iasă cu „fața curată". Au pri
mit o... săpuneală, de nu s-au 
văzut. Plus ce mai urmează.

Rubricd redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Duminică, In lanurile de grîu ale 
întreprinderilor agricole de stat și 
cooperativelor agricole din județul 
Prahova au fost concentrate, prac
tic, toate combinele și celelalte uti
laje, au ieșit la lucru mii de oa
meni. Am parcurs zeci de kilometri 
văzînd numeroase fapte de muncă, 
surprinzind pe pelicula aparatului 
de fotografiat pe cei care se stră
duiau să strîngă rodul bogat al hol
delor. De dimineață, pe terenurile 
I.A.S. Puchenii Mari, inginerul șef, 
Valeriu Niculescu, a controlat sta
rea lanurilor, determinînd cu exac
titate umiditatea boabelor. Toate 
combinele au fost concentrate în 
lan. „Am strîns tobele, am mărit 
turația la combine, astfel încît nu 
rămîne nici un bob în spic — ne 
spunea inginerul șef. Acum lucrăm 
cu toată viteza". Următorul popas 
îl facem în lanurile C.A.P. Balta 
Doamnei (prima fotografie). Ală
turi de cooperatori și mecanizatori 
se aflau inginerul șef, Nicolae Pe
tra, și primarul comunei, Ion Cră
ciun. Secerișul începuse pe 10 iu
lie, iar în această zi se adăugaseră 
suprafeței recoltate alte 26 hectare, 
iar pe 15 ha au fost balotate paie
le. O amplă concentrare de forțe 
am întîlnit pe terenurile cooperati
vei agricole Gherghlța. La recol
tatul griului erau folosite 7 combi
ne „Gloria", 6 combine C-3, iar 5 
prese balotau paiele (fotografia a 
doua). Tovarășul Gheorghe Anghel, 
președintele cooperativei, pe care 
l-am întîlnit în mijlocul mecaniza
torilor, ne-a spus că a fost strînsă 
recolta de pe 160 hectare cu grîu și 
a fost transportat la baza de re
cepție aproape jumătate din cît 
este prevăzut a se livra Ia fondul 
de stat. Duminică. în județul Pra
hova a fost strînsă recolta de pe 
3 200 hectare.

tulul comunal de partid Bertești. 
Totodată, am prevăzut sarcini obli
gatorii pentru fiecare mecanizator".

Pot fi date numeroase exemple 
care dovedesc contribuția activă a 
comandamentelor comunale în buna 
desfășurare a campaniei de recol
tare. în primul rînd, este vorba de 
organizarea acțiunilor de întrajuto
rare între unități. în cadrul consi
liului intercooperatist 
dă, pentru început, 
toate unitățile au fost 
cooperativele agricole ..._____ __
Bordei Verde, unde recoltarea griu
lui a început mai devreme. Și ase
menea mișcări de utilaje s-au făcut 
în toate consiliile intercooperaitiste.

Pe una din parcelele cooperativei 
agricole Tulești erau concentrate 8 
combine „Gloria", 6 prese de balotat 
paie, 6 tractoare cu pluguri. 4 grape 
cu discuri și 2 semănători. Se mun
cea cu intensitate, organizat, fiecare 
mecanizator și cooperator cunoscîn- 
du-și datoria. Programul obișnuit de 
lucru începe la 6,30 dimineața și se 
termină la 18,30. Dar și după această 
oră se mai ară cu 10 tractoare în 
schimburi prelungite. Se apreciază 
că. în cel mult 10 zile, vor fi recol
tate toate cele 650 ha cu grîu. Urmă- 
rindu-i la lucru pe mecanizatorii 
Dumitru Ciuciu, Nicolae Chiriță, 
Toma Cenușă și ceilalți ne-am pu
tut forma convingerea că acest o- 
biectiv va fl respectat. Pretutindeni 
se caută soluții pentru a se cîștiga 
timp.

în județul Brăila, recoltarea griu
lui continuă. înțelegînd sarcina și 
răspunderea care Ie revin, mecani
zatorii. cooperatorii, 
din agricultură 
tălie cu timpul 
noua recoltă să

Vizlru, de pil- 
combinele din 
concentrate la 
Lișcoteanca și

I. H.

vedere panoramica a zonei industriale a Buzăului

Munca politico-educativâ
în slujba muncii productive

Foto : E. Dichiseanu

toți lucrătorii 
duc o adevărată bă- 
pentru ca nimic din 
nu se piardă.

Ion TEODOR

într-un interesant clasament al în
trecerii socialiste, întocmit periodic 
de Comitetul județean de partid Cluj 
și publicat de ziarul local „Făclia", 
întreprinderea de sticlărie din Turda 
ocupă — la sfîrșitul primului semes
tru al anului în curs — locul al 
8-lea, din 60 de unități industriale 
analizate, realizînd o îndeplinire de 
109 la sută a pianului la producția 
globală.

Cum era firesc și necesar, de la 
aceste date am pornit 
cu cîțiva tovarăși din 
partid al întreprinderii 
modului în care munca 
cativă sprijină 
în ■■■ •
le 
tid 
ne 
în 
pîrghii din cele capabile să ridice 
mereu mai sus nivelul de conștiință 
muncitorească. Cele 33 organizații de 
bază, care cuprind peste 1 300 mem
bri de partid, desfășoară o susținută 
activitate politică pentru mobili
zarea forțelor Ia îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan, pen
tru cultivarea atitudinii noi, socialis
te, față de muncă — cerințe pregnant 
formulate în documentele Congresu
lui al XI-lea al P.C.R„ în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la primul Congres al educației poli
tice și al culturii socialiste.

Pentru a face larg cunoscute sarci
nile curente de producție, lunar, se 
organizează la comitetul de partid al 
întreprinderii instruiri cu activul, la 
care participă cu regularitate aproa
pe 200 de comuniști. în mod sistema
tic, în adunările generale de partid 
se analizează îndeplinirea sarcinilor, 
astfel încît — după cum rezultă din- 
tr-o trecere în revistă a documente
lor organizațiilor de bază — din 12 
adunări, cîte sînt programate într-un 
an, 3—4 sint consacrate îmbunătăți
rii atitudinii față de muncă, analizei 
îndeplinirii planului de producție. 
Invățămîntul politico-ideologic este, 
la rîndul său, strîns legat de proble
mele de producție : 25 de forme de 
lnvățămînt din acest an sînt consa
crate politicii economice a partidu
lui. problemele teoretice fiind abor
date prin prisma 
și a obiectivelor 
prinderii.

în activitatea

— împreună 
comitetul de
— la analiza 
politico-edu-

productivă. 
în discuții- 

de 
aveam

munca 
secții și ateliere, 
purtate la comitetul de par
ai întreprinderii, aveam să 

convingem apoi că sînt puse 
acțiune nu una. ci mai multe

desfășurată de organizațiile de' partid 
pentru a determina pe toți angajații 
să muncească ritmic și să dea numai 
produse de bună calitate au fost ini
țiate și o serie de modalități specifi
ce. întrucît peste 70 la sută din an
gajați nu au împlinit încă virsta de 
30 de ani. discuțiile periodice cu ti
nerii au intrat în practica activității 
politice ; secretarul comitetului de 
partid, președintele comitetului sin
dicatului și secretarul organizației 
U.T.C. se întîlnesc la club cu tinerii 
din cîte o secție. îi întreabă și îi as
cultă despre problemele concrete ale 
muncii lor. despre opiniile, propune
rile și doleanțele lor. stabilesc pe

Pleșa, Voichița 
lae, Ana Sicoe 
că metoda poate fi generalizată.

După cum se știe, pentru crearea 
unui climat constant de muncă rit
mică, pentru stimularea energiilor și 
inițiativelor oamenilor un rol impor
tant îl are agitația vizuală. La între
prinderea de sticlărie din 
încă de la intrare, muncitorii 
cialiștii sint întîmpinați prin 
nul de a n>u uita 
și întregul colectiv 
jament de îndeplinit, 
secții și ateliere, de 
virile îți sînt atrase 
zete de perete, panouri

Piper. Gyulay Nico- 
$i alții demonstrează

Turda, 
și spe- 
îndem- 
ei. cît 
anga-

că atît 
au un
Mergînd prin 

asemenea, pri
de afișe, ga- 

prin care

VIAȚA DE PARTID LA TURDA

aspectelor practice' 
concrete ale între-

politico-educativă

loc măsuri pentru rezolvarea cere
rilor justificate ale unora. îi îndru
mă pe cei care au nevoie de sfatul 
unor oameni cu mai multă expe
riență. O formulă interesantă a fost 
găsită de comuniștii din secția I. 
sticlărie — secție „de elită", dar 
care se mai confruntă cu o serie de 
probleme de natură educativă. Aici, 
după încheierea fiecărui schimb, are 
loc o întîlnire operativă de circa 5 
minute : secretarul biroului de partid 
și maistrul discută cu oamenii des
pre munca lor în ziua respectivă, 
luînd împreună măsurile ce se im
pun.

Pornindu-se de 
greșului educației 
turii socialiste, o 
se acordă muncii 
Cu succes 
periment menit să îmbunătățească 
activitatea agitatorilor. Cu deosebire, 
in 4 organizații de partid au fost 
desemnați cîte 9—10 agitatori, din
tre muncitorii comuniști cu’ compor
tare ireproșabilă și bune rezultate 
în producție, care se ocupă îndea
proape 
muncă, 
muncă 
pentru 
instructiv timpul liber. Ei raportează 
sistematic în fața biroului organiza
ției de bază de modul cum își înde
plinesc această sarcină de partid. 
Pînă acum, după 5 luni de experien
ță, activitatea unor agitatori ca Vasile

la indicațiile Con- 
politice șl 
deosebită 
de la om 

se efectuează și
să

al cul- 
atentie 
la om. 
un ex-

de cîtiva tineri tovarăși de 
ajutîndu-i în probleme de 

și îndrumîndu-i îndeaproape 
a-și petrece în mod util și

sînt popularizate : criteriile întrece
rii socialiste, angajamentele fiecărui 
colectiv de muncă, noutățile zilei (cu 
fapte pozitive și negative), produsele 
care au ajuns la „vitrina calității" ; 
sînt prezentate calcule despre efectele 
concrete ale absențelor nemotivate. 
In sfîrșit, la ieșirea din întreprin
dere, o întrebare-îndemn pentru a 
doua zi : „Ești mulțumit de felul cum 
ți-ai făcut astăzi datoria la locul de 
muncă ?“. Iar ca să completăm ta
bloul formelor de agitație, să spunem 
că brigăzile artistice ale sticlarilor 
turdeni (organizate la nivel de sec
ții) au „stagiune permanentă", pre- 
zentînd, de pildă, înaintea fiecărei 
adunări sindicale programe alcătuite 
numai pe baza exemplelor alese din 
timpul procesului de producție.

Evantaiul formelor muncii po
litico-educative este mult mai larg. 
Organizațiile de partid au inițiat, îm
preună cu ceilalți factori educaționali 
din întreprindere, și alte acțiuni : o 
întrecere pentru titlul de „Fiu de 
onoare al întreprinderii" (cine va fi 
fruntaș în toți anii cincinalului va 
primi această prestigioasă distincție), 
un concurs între formațiile de sticlari 
avînd ca obiectiv crearea unor noi 
produse, „olimpiada" sticlarului ș.a.

Evident, acest ansamblu de mij
loace politico-educative ilustrează 
convingător străduința comuniștilor 
din această întreprindere pentru a-și 
îndeplini cît mai bine sarcinile în
credințate de conducerea partidului

privind stimularea și antrenarea tu
turor forțelor utilizabile în munca 
productivă, formarea unor oameni 
cu o conștiință nouă, muncitorească. 
Din păcate însă, la întreprinderea 
de sticlărie turdeană nu în toate ate
lierele și nu în toate schimburile 
se lucrează la fel de bine. Așa cum 
ne spunea și tovarășul Gheorghe 
Cordea, secretarul organizației de 
partid, întreprinderea nu reușește 
la ora actuală să utilizeze timpul de 
lucru deeît în proporție de 92 la sută. 
Se mai înregistrează absente nemoti
vate, mai sînt tendințe de chiul, mai 
sînt secții în care n-au fost rezolvate 
corespunzător toate problemele orga
nizării și desfășurării procesului de 
muncă, lipsuri care țin în loc procen
tul depășirilor de plan. Noi înșine 
am văzut, în cursul vizitei de docu
mentare, prea multi lucrători (in 
special tineri) care tăifăsuiesc in 
loc să muncească, risipind astfel 
timpul de lucru, imagini rar sau de
loc întîlnite în alte întreprinderi. A- 
ceasta arată că, în cazul lor, ca și 
al altora, trebuie să fie reanalizată 
eficacitatea unor forme de educație 
folosite. Se înțelege că nu toate dis
cuțiile de la om la om sînt purtate 
în așa fel încît ele să-i determine 
pe tineri să-și însușească o ati
tudine înaintată față de mun
că. Este prezentă la tot pasul, 
cum spuneam, agitația vizuală ; dar 
pe unele panouri este prea mult text 
— greu de citit, și mai greu de reți
nut — iar pe altele, rubricile rămin 
multă vreme necompletate cu exem
ple concrete.

Pentru ca efortul, real și întru to
tul lăudabil, al organizației de partid, 
al comuniștilor întreprinderii să de
termine și roadele așteptate este 
nevoie ca — în spiritul indicațiilor 
date de Congresul educației politice 
și al culturii socialiste pentru per
fectionarea activității politice — 
multiplele mijloace utilizate în pre
zent să fie folosite și mai intens, în 
funcție de perioadă și de locul de 
muncă, să se caute formule mai in
spirate și chiar mai simple. Este un 
principiu al reușitei in munca poli- 
tico-educativă care poate fi aplicat 
cu succes și la întreprinderea de 
sticlărie din Turda.

G. MITROI

toleranți
Din scrisoarea Anei 

Antohi din Mangalia, 
lucrătoare la magazi
nul alimentar cu auto
servire nr. |3 din loca
litate, aflăm că după 
numai 138 de zile lu
crate s-a și trezit, în 
luna martie a.c., cu o 
imputație de 5 400 Iei. 
în noiembrie anul tre
cut, susține ea in scri
soare, la inventarierea 
magazinului s-a con
statat o lipsă de peste 
182 000 lei, din care 
numai la ambalaje 
peste 55 000 lei. Preju
diciul, spunea ea, s-a 
produs într-o perioadă 
de 9 luni. Care este 
cauza acestei situații ? 
Din scrisoarea autoa
rei aflăm că „șeful de 
magazin, Alexandru 
Trandafir, deși a avut 
lipsă în gestiune de 
mai multe ori. a fost 
încadrat din nou tot 
într-o funcție de ges
tiune și acum întreg 
personalul magazinu
lui este 
plătească iresponsabi
litatea lui... De mai 
multe ori, șeful nostru 
de unitate a fost gă
sit în stare de ebrie
tate, timp în care pri
mea și preda marfă, 
dar măsuri nu s-au 
luat. Ba, într-o zi, -or
ganele de miliție au 
găsit o mașină cu sti
cle care erau vîndute 
ilegal la un centru de 
colectare. cercetările 
nu au continuat, iar 
acum ne trezim cu o 
lipsă de. 55 404 lei la 
ambalaje". Aflăm apoi 
dip scrisoare că direc
torul I.C.S. Mixt din 
Mangalia, deși avea 
obligația să vegheze 
permanent la păstra
rea averii obștești, nu 
a luat măsuri la timp 
pentru a preveni co
miterea fraudei.

Comitetul municipal 
Constanța al P.C.R. 
ne-a răspuns că, 
urma verificărilor 
nutioase 
organele 
merciale 
corpului 
nanciar intern, sesiza
rea s-a confirmat în 
mare parte, iar dosa
rul a fost trimis spre 
cercetare organelor de 
urmărire penală. Se 
menționează, totodată, 
că șeful de unitate a 
fost schimbat și s-au 
luat măsuri de sanc
ționare a conducerii 
întreprinderii și a al-

tor lucrători pentru 
nerespectarea Legii nr. 
22/1969 și neîndeplini- 
rea atribuțiilor de ser
viciu. După definitiva
rea cercetărilor — se 
precizează în încheie
rea răspunsului — or
ganele competente vor 
stabili persoanele de 
la care se va recupera 
paguba adusă avutului 
obștesc.

obligat să

in 
mi- 

de 
co

si a

efectuate 
Direcției 
județene . _ 
de control fi-

Masuri necesare 
într-o școala 
din Capitala

Acordînd cuvenita 
atenție unei sesizări 
care viza activitatea 
directorului Școlii ge
nerale nr. 122 din Ca
pitală, Chiș Simion, 
și a altor cadre didac
tice. Inspectoratul șco
lar al municipiului 
București ne-a trimis 
un răspuns din care 
rezultă că un colectiv 
de activiști de partid 
și inspectori școlari au 
verificat, cu toată răs
punderea. fiecare afir
mație cuprinsă în scri
soare ; măsurile adop
tate au rolul de a îm
bunătăți substanțial 
activitatea școlii. După 
ce se precizează că 
școala dispune de o 
bază materială cores- 
ounzătoare desfășură
rii procesului instruc- 
tiv-educativ și de ca
dre didactice bine pre
gătite, profesional. în 
răspuns se arată : din 
asistentele efectuate la 
orele prof. Chiș Simi
on — el predă limba 
și literatura română 
pentru prima oară, 
specialitatea sa fiind 
pedagogia — s-a con
statat că întîmpină o 
serie de greutăți, din 
această cauză și rezul
tatele lasă de dorit. 
Colectivul a constatat

că directorul școlii a 
dovedit următoarele 
lipsuri: Inconsecven
ță în urmărirea mă
surilor stabilite pen
tru .îmbunătățirea pro
cesului instructiv-edu- 
cativ și antrenarea în
tregului colectiv la în
făptuirea sarcinilor ce 
le revin, insuficientă 
preocupare pentru,bu
na gospodărire a șco
lii, o slabă contribuție 
la asigurarea unul 
climat sănătos de 
muncă.

în vederea înlătură
rii neajunsurilor exis
tente, în răspuns se 
precizează că s-au sta
bilit următoarele mă
suri : concluziile des
prinse din acest con
trol să fie aduse la cu
noștința B.O.B. și a 
conducerii scolii, sec
torului de partid și 
Inspectoratului școlar ; 
cadrele didactice de 
limba română și edu
cație fizică, în activi
tatea cărora s-au con
statat lipsuri, vor fi 
sprijinite. în continua
re. de către inspecto
ratul școlar ; comitetul 
de partid al sectorului 
și inspectoratul școlar 
vor sprijini organizația 
de partid și conduce
rea scolii în scopul 
Îmbunătățirii stilului 
și metodelor de mun
că, al îndeplinirii sar
cinilor ce revin tutu
ror cadrelor didactice: 
inspectoratul școlar va 
studia posibilitatea de 
transferare a anilor I 
și al II-lea. clase afi
liate, la un liceu din 
sector ; în cadrul mă
surilor generale de în
tărire a conducerilor 
de școli pentru anul 
1976—1977 se impune 
și înlocuirea conduce
rii acestei unități de 
lnvățămînt.

Concis, la obiect
• Comitetul de partid al sectorului 3, Bucu

rești : „Pentru atitudine necorespunzătoare față 
de muncitoarele din subordine, precum și pen
tru comercializarea in întreprindere, la preț de 
speculă, a unor obiecte de proveniență dubioasă, 
Elena Săcui de la „Filatura Românească de 
Bumbac" a fost înlocuită din funcția de briga
dieră și scoasă din munca de secretar al B.O.B. 
și din comitetul de partid. De asemenea, a fost 
sancționată pe linie de partid cu vot de blam cu 
avertisment".

• întreprinderea de transporturi auto Alba : 
„Pe traseul Alba Iulia — Gaida de Sus — Intre- 
galde circulă autobuze pe trei schimburi, după 
un program stabilit de comun acord cu condu
cerile întreprinderilor la care lucrează muncito
rii abonați și organele locale".

Neculal ROȘCA
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Sosirea in Capitală a generalului de armată 
■ Nikola Liubicici, 

secretarul federal pentru apărarea națională 
al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Luni a sosit în Capitală genera
lul de armată Nikola Liubicici. se
cretarul federal pentru apărarea na
țională al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, împreuna cu o 
delegație militară, care, la invitația 
ministrului apărării naționale, 
face o vizită de lucru 
noastră.

La sosire, pe aeroportul 
oaspeții au fost întîmpinați 
railul-colonel Ion Coman, 
apărării naționale, generalul-locote- 
nont Ion Hortopan, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și șef

va 
în tara

Otopeni, 
de gene- 
mi nistrul

al Marelui Stat Major, adjuncti ai 
ministrului, generali și ofițeri supe
riori.

Erau de fată Petar Dodik, amba
sadorul Republicii -Socialiste Fede
rative Iugoslavia la București, co
lonelul Stanimir Milosevici, atașat 
militar, și membri ai ambasadei.

★
în cursul zilei, la Ministerul Apă

rării Naționale au avut loc convor
biri, care s-au desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

La convorbiri a participat și am
basadorul R. S. F. Iugoslavia.-

Semnarea unei înțelegeri privind colaborarea economică
româno-australiană

în cursul zilei de luni, Ion Pățan, 
viceprim-miniștru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, și 
John Douglas Anthony, viceprim- 
miniștru, ministrul resurselor națio
nale și ministrul comerțului exterior 
al Australiei, au semnat o înțelegere 
privind colaborarea economică.

Documentul prevede acțiunile con
venite în scopul dezvoltării cooperă
rii economice bilaterale și &e terțe 
piețe în domeniul minier — în spe
cial în sectorul cărbunilor cocsifica- 
bili și al minereului de fier — în 
industriile petrolieră, petrochimică și 
în alte ramuri de interes reciproc, 
precum și măsuri concrete menite să

conducă la creșterea și diversificarea 
în continuare a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări. .Potrivit 
înțelegerii, România va exporta ma
terial rulant, autoturisme de teren, 
tractoare, mașini-unelte, produse 
chimice, ale industriei ușoare și 
agroalimentare și va importa din 
Australia cărbune cocsificabil, ruțil, 
lină, precum și alte mărfuri.

La semnare au participat' Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, precum și 
Malcolm Richard Booker, ambasado
rul Australiei la București.

(Agerpres)

Colaborare româno-italiană în domeniul agriculturii
Luni dimineață a fost semnat la 

București un document privind pro
gramul de dezvoltare, în continuare, 
a colaborării tehnico-științifice și 
economice româno-italiene în do
meniul agriculturii, în conformitate 
cu acordurile încheiate între cele 
două țări.

Din partea română documentul a 
fost semnat de Angelo Miculescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mi-

nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, iar din partea italiană de 
Giovanni Marcora, ministrul agricul
turii și silviculturii.

La semnare a
Mario Bolasco, 
la București.

fost prezent Ernesto 
ambasadorul Italiei

în aceeași zi, 
părăsit Capitala.

★
oaspetele italian a

(Agerpres)

Prezentarea de condoleanțe Ea Ambasada 
Republicii Federale Germania

Ea Ambasada Republicii Federale 
Germania din București a avut loc 
luni la amiază prezentarea de con
doleanțe în legătură cu încetarea din 
viată a fostului președinte al aces
tei țări, Gustav Heinemann.

Tovarășii Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Nico- 
lae lonescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și

Cooperării Economice internaționale, 
și Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, au exprimat 
condoleanțe însărcinatului cu afaceri 
a.i. al R.F.G. la București, Werner 
Kilian.

S-a păstrat un moment de recule
gere în fata portretului îndoliat al 
defunctului și s-a semnat în cartea 
de condoleanțe. (Agerpres)

COMUNICAT SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATICE SAO TOME Șl PRINCIPE

Tovarășului MANUEL PINTO DA COSTA’
Secretar general al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, 

Președintele Republicii Democratice Sao Tome și Principe

Cronica
Luni a sosit în Capitală delega

ția Conferinței 
a Uniunii ... ._ _
Muncitor din Iugoslavia, 
de Miliutin Miloșevici, 
ședințe, care întreprinde o vizită 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste.

în aceeași zi, delegația Con
ferinței Republicane Serbia a 
U.S.P.M.I. a fost primită la Consi
liul Național al F.U.S. de către to
varășul Corneliu Mănescu, vice
președinte. Cu acest prilej s-a fă
cut o informare reciprocă cu pri
vire la activitatea și preocupările 
actuale ale celor două organizații 
în procesul construcției econo
mice și social-culturale în Repu
blica Socialistă România și respec
tiv în R. S. Serbia.

Oaspeții au vizitat unele obiec-

zilei
Republicane Serbia 

Socialiste a Poporului 
condusă 

vicepre-

tive de interes economic și social- 
cultural din Capițală.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu. a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe, Leonel Merio 
d’Alva, cu prilejul primei aniversări 
a proclamării independentei acestei 
țări.

t v
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Bucureștiul turistic... se prezintă | 

reportaj.
10,20 Din lirica universală: „Vîntu-n 

veghe s-a oprit". Versuri de Fede
rico Garțla Lorca.

10,40 Film artistic: „întîmplare de vară" 
— producție R. P. Ungară. Pre
mieră pe țară. în distribuție: Za- 
latnay Sarolta, Koss Janos, Ka- 
tona Klarl. Regia: Keremjy Imre.

11,30 Microconcert de muzică ușoară. 
11,50 ~ ' 
16,00

Telex.
Matineu de vacanță: Ursulețul 
Yogi și prietenii lui (II).
Curs de limbă franceză. 
Telex.

★
Cu ocazia apropiatei aniversări a 

Zilei naționale a Franței. Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de prietenie 
româno-franceză au organizat, luni, 
în Capitală o seară culturală. După 
cuvîntul de deschidere rostit de Tra
ian Ionașcu, vicepreședinte al Asocia
ției, prof. univ. dr. Paul Miclău a îm
părtășit impresii din Franța.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost de față, Raoul Delaye, am
basadorul Franței la București, mem
bri ai ambasadei.

în încheierea manifestării a fost 
prezentat un program de filme docu
mentare franceze.

★
Luni s-au deschis la Suceava 

cursurile de vară pentru profesorii 
de matematică organizate sub egida 
Societății de științe matematice în 
colaborare cu Institutul central de 
perfecționare a personalului didactic.

(Agerpres)
16,30
17,00
17,05 pentru sănătatea dv.: Alimentația 

în bolile stomacului.
17,20 Românie, patrie mîndră — pro

gram de muzică corală.
17,85 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură.
18,05 Teleglob. Repere irakiene. (Do

cumentar).
Succese pe portativ: muzică u- 
șoară.
Metamorfozele orașului: Bălleștl. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Ancheta TV : „Atenție, strada!". 
Emisiune de Ion Sava.
Seară de teatru. în ciclul „Istoria 
comediei" — începuturile come
diei românești. Spectacol realizat 
în colaborare cu Teatrul „Vasile 
Alecsandri" din Iași.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL 2

20,00 Film serial „Olga Sergheevna". E- 
pisodul II. Producție a studiouri
lor de televiziune sovietice.

21,15 Reportaj pe glob: „Pescuit la 
Lofoten". Regia Olav Aasmundtrel.

21,50 Tezaur de cîntec românesc. Mu
zica deceniului opt: Adrian Pop — 
Concertul pentru violoncel și or
chestră.

18,20 Emisiune de versuri.
18,45 £,___ : _ . . ' " .
19,00
19,20
19,30
20,00
20,23

»

Cluj—
82, se 

Este 
în 

Po- 
un 
în 

Sălajului.

Pentru turiștii 
de pe meleagurile 

Sălajului
Pe șoseaua națională 

Zalău—Sațu-Mare, la km 
află „Popasul romanilor",
un frumos popas turistic 
munții Meseș, la cota 800. 
pasul turistic dispune de 
hotel și o bucătărie vestită 
mîncăruri specifice ’
în același timp, la dispozi
ția turiștilor se află și alte 
unități, cum ar fi : crama „Sălă- 
jeana" din Zalău, braseria „Bră- 
det" cu terasă și hotel din Șim- 
leu-Silvaniei, precum și mai 
multe magazine, unități alimen
tare, o cantină, un popas turistic 
cu 30 de căsuțe construite în 
stilul arhitecturii locale la sta
țiunea Boghiș din comuna Nuș- 
falău. (Gh. Rusu).

1. La invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Jamaicăi, 
Dudley J. Thompson, a efectuat o 
vizită oficială în România, în peri
oada 5—10 iulie 1976.

2. Președintele Republicii Socialis
te România. Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe ministrul afacerilor ex
terne al Jamaicăi. Cu acest prilej au 
fost abordate probleme privind re
lațiile dintre cele două țări, eviden- 
țiindu-se interesul comun pentru 
inițierea unor acțiuni concrete in 
vederea promovării colaborării bila
terale pe multiple planuri. A fost 
reafirmată hotărîrea celor două țări 
de a contribui la instaurarea unui 
climat de pace, înțelegere și colabo
rare în lume, lla înfăptuirea unei noi 
ordini economice Internationale. Mi
nistrul afacerilor externe al Jamai
căi a mulțumit președintelui Româ
niei în termeni călduroși pentru în
trevederea acordată.

3. între ministrul afacerilor ex-. 
terne al Republicii Socialiste Româ
nia și ministrul afacerilor externe al 
Jamaicăi au avut loc convorbiri ofi
ciale în legătură cu aspecte ale re
lațiilor dintre cele două țări și cu 
unele probleme majore ale situației 
internaționale.

4. în cadrul convorbirilor, cei doi 
miniștri s-au informat reciproc asu
pra preocupărilor actuale și de “per
spectivă ale guvernelor României și 
Jamaicăi și a rezultatelor obținute 
în diferite domenii de activitate. 
Totodată, ei au examinat posibilită
țile de promovare a raporturilor 
dintre România și Jamaica pe plan 
politic, economic, tehnico-științific și 
cultpral, de conlucrare în organiza
țiile 'internaționale.

5. în acest cadru, a fost menționată 
existenta condițiilor favorabile ini
țierii unor acțiuni concrete de coo
perare în producție în domeniul in
dustriei aluminiului, al dezvoltării 
agroindustriale, al industriei mate
rialelor de construcții, explorării, 
exploatării și prelucrării petrolului; 
pregătirii de cadre etc.

Ca o expresie a dorinței și intere
sului reciproc de a promova colabo
rarea în aceste domenii, în timpul 
vizitei a fost semnat un aide-me
moire privind dezvoltarea schimbu
rilor comerciale si a cooperării eco
nomice.

Totodată, a fost semnat un acord 
de colaborare în domeniile învăță- 
mîntului, științei și culturii.

Părțile și-au exprimat convingerea 
că realizarea prevederilor cuprinse 
în documentele încheiate va contri
bui la strîngerea legăturilor de prie
tenie și colaborare româno-jiamai- 
cane.

6. Făcînd un schimb de vederi 
asupra situației internaționale, cei 
doi miniștri ău constatat cu satisfac
ție identitatea preocupărilor guver-

nelor țârilor lor în vederea instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale, înfăptuirii de măsuri 
concrete pentru dezarmarea generală 
și, în primul rînd, cea nucleară, 
creșterii și întăririi rolului Organi
zației Națiunilor Unite în soluțio
narea problemelor majore ale lumii 
contemporane. Ei au subliniat nece
sitatea așezării relațiilor dintre state 
pe baza trainică a respectării prin
cipiilor independentei și 
ții naționale, a deplinei 
respectării integrității 
pentru ca fiecare popor 
dezvolta în deplină libertate, potri
vit intereselor și aspirațiilor sale 
naționale.

7. Cei doi miniștri au subliniat că 
lichidarea subdezvoltării, a marilor 
decalaje care există între nivelurile 
de dezvoltare a statelor, a împărțirii 
lumii în tari bogate și sărace con
stituie o problemă esențială pentru 
progresul și pacea omenirii și un o- 
biectiv major ce trebuie să stea în 
atenția întregii comunități interna
ționale. Ei au subliniat necesitatea 
instaurării unei noi ordini economi
ce Internationale, 
la eliminarea politicii 
dominație si asuprire 
poare de către altele, 
perialiste, colonialiste 
liste. Cei doi miniștri 
de asemenea, rolul deosebit al țări
lor în curs de dezvoltare, al țărilor 
nealiniate pentru statornicirea unui 
adevărat climat de pace și secu
ritate, pentru dezvoltarea de relații 
prietenești între toate națiunile, pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice.

8. Ministrul de externe jamaican a 
exprimat satisfacția guvernului său 
pentru admiterea României în 
„grupul celor 77", pe care o apre
ciază ca o recunoaștere firească a 
colaborării fructuoase dintre Româ
nia și țările în curs de dezvoltare, a 
contribuției sale la soluționarea pro
blematicii complexe a dezvoltării, 
care să asigure progresul multilate
ral al statelor lumii a treia, accesul 
lor la cuceririle științei și tehnicii 
moderne.

9. Cei doi miniștri și-au exprimat 
convingerea ■ că a V-a conferință a 
statelor nealiniate, care va avea loc 
la Colombo în luna august 1976, va 
constitui o importantă contribuție la 
promovarea noii ordini .economice 
internaționale, la afirmarea și 
consolidarea principiilor fundamen
tale ale dreptului internațional con
temporan, la instaurarea unul climat 
de pace, securitate și cooperare în 
lume. Partea jamaicană a luat notă 
cu interes. de poziția României față 
de mișcarea de nealiniere și de do
rința sa de a participa în forme co
respunzătoare la activitățile și reu
niunile țărilor nealiniate.

10. Apreciind progresele realizate 
în cadrul Conferinței pentru secu-

suveranită- 
egaliități, a 
teritoriale, 

să se poată

care să conducă 
de inegalitate, 
a unor po- 

a politicii im- 
și neocolonia- 
au evidențiat,

ritate și cooperare în Europa, cei doi 
miniștri au fost de acord cu faptul 
că edificarea securității europene va 
avea o influență pozitivă în menți
nerea și consolidarea păcii și secu
rității internaționale. Ei au apreciat, 
totodată, că dezvoltarea unor relații 
de prietenie și cooperare în Balcani 
reprezintă o contribuție importantă 
la cauza păcii și colaborării interna
ționale.

11. Părțile au subliniat hotărîrea 
ambelor state de a sprijini și în vii
tor lupta dreaptă de eliberare națio
nală împotriva colonialismului, neo- 
colonialismului și rasismului, pentru 
independență națională și progres 
social.

12. Miniștrii de externe român și 
jamaican au reafirmat solidaritatea 
țărilor lor cu statele și popoarele din 
America Latină și zona Mării Carai
bilor pentru apărarea și consolidarea 
independenței lor politice, economice 
și sociale, pentru lichidarea ameste
cului în treburile lor interne, dreptul 
acestor popoare de a-și hotărî pro
priul lor destin și de a folosi resur
sele lor naturale în conformitate cu 
interesele naționale.

13. Procedînd la un schimb de opi
nii în legătură cu situația din Orien
tul Apropiat și din Cipru, cei doi mi
niștri au constatat identitatea pozi
țiilor guvernelor țărilor lor asupra 
acestor probleme.

14. Referindu-se la problemele de
zarmării generale și, în primul rînd, 
a celei nucleare, cei doi miniștri au 
reafirmat poziția țărilor lor referi
toare la necesitatea adoptării uhui 
ansamblu de măsuri concrete și 
eficace care să conducă la încetarea 
cursei înarmărilor, oprirea produc
ției de arme nucleare și lichidarea 
stocurilor existente,, reducerea buge
telor militare, desființarea bazelor 
militare și a blocurilor militare 
opuse.

15. Cei doi miniștri au subliniat 
necesitatea îmbunătățirii și democra
tizării Organizației Națiunilor Unite, 
întăririi rolului său în realizarea co
laborării între toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială, în vede
rea înfăptuirii unei lumi mai bune 
și mai drepte.

16. De ambele părți s-a exprimat 
convingerea că vizita în România a 
ministrului afacerilor externe al 
Jamaicăi constituie o contribuție im
portantă la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare.

17. Ministrul afacerilor externe al 
Jamaicăi a mulțumit pentru primi
rea călduroasă și ospitalitatea de care 
s-a bucurat, împreună cu delegația 
sa, în timpul șederii în România.

18. Ministrul afacerilor externe al 
Jamaicăi a adresat ministrului afa
cerilor externe a! Republicii So
cialiste România invitația de a efec
tua o vizită oficială în Jamaica. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.

Cu prilejul primei aniversări a proclamării independentei de stat a Re
publicii Democratice Sao Tome și Principe, îmi este deosebit de plăcut să vă 
adresez, în numele poporului român, al Partidului Comunist Român, precum 
și al meu personal, cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres și bunăstare poporului s-ao-tomez prieten, de succese tot 
mai mari Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe.

Recenta dumneavoastră vizită în România, convorbirile pe care le-am 
avut, precum și documentele semnate cu această ocazie deschid perspective 
favorabile pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările și popoarele noastre și 
îmi exprim convingerea că. prin eforturi comune, vom realiza prevederile 
înțelegerilor convenite, contribuind astfel la intensificarea cooperării dintre 
Republica Socialistă România și Republica Democratică Sao Tome și Prin
cipe, în interesul popoarelor noastre, al edificării unei noi ordini politice și 
economice internaționale, al cauzei păcii și înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România
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AGENDĂ OLIMPICĂ

j

• Astăzi, în arena „Forum" din 
Montreal vor începe antrenamentele 
publice la care au fost invitați să 
participe cei' mai valoroși gimnaști 
și gimnaste din 10 țări, printre care 
România, U.R.S.S., Japonia. S.U.A., 
R.D. Germană și Ungaria. Cu acest 
prilej, timp de două zile, vedete ale 
gimnasticii mondiale; ca Nadia Co
maneci (România), Olga Korbut 
(U.R.S.S.), Dan Grecu (România), 
Sawao Kato (Japonia) și alții, își vor 
continua antrenamentele în fata pu
blicului spectator dornic să-i vadă 
la lucru în avanpremiera concursu
lui oficial, care va începe la 18 iulie.

• Pînă în prezent au fost vîndute 
2 750 000 bilete de intrare la di
versele manifestări ale Jocurilor O- 
limpice, adică 56 la sută din totalul 
biletelor puse în vînzare. S-au epui
zat toate cele 72 000 de bilete pen
tru festivitățile de deschidere și în
chidere ale marii competiții, progra
mate pe Stadionul olimpic din Mont
real. Din sursă oficială se anunță că 
90 la sută din biletele de intrare la 
competițiile de atletism și natație 
au fost de acum vîndute. în pro
porție de 86 la sută au fost vîndute 
biletele de intrare la turneul de 
fotbal.

• înaintea plecării la Jocurile O- 
limpice de la Montreal, atletii cuba
nezi au participat la un ultim con
curs de verificare, desfășurat la Ha-

vana. Cu acest prilej, Alberto Juan- 
torena a obținut două excelente per
formante — l’44”9/10 la 800 m și 
44”70>T00 la 400 m plat. Cunoscutul 
sprinter Silvio Leonard, 
man mondial în proba de 
9”9/10, a fost cronometrat 
tă distantă cu timpul de

e Echipa masculină de 
S.U.A. a susținut la 
un joc de antrenament în vederea 
participării la J.O. Selectionabilii 
au obținut victoria cu scorul de 
115—91 (45—34) în fata echipei 
„Philadelphia'’76".

• Comitetul de organizare a Jocu
rilor Olimpice de vară, a dat publi
cității lista participanților la cîteva 
dintre disciplinele sportive înscrise în 
programul Olimpiadei. 717 concurenți 
sint înscriși la competiția de natație. 
Urmează canotajul (700), tirul (384), 
boxul (355), ciclismul (335) și fotba
lul (272).

• La actuala ediție a Jocurilor 
Olimpice, Algeria va fi reprezenta
tă de o delegație alcătuită din 16 
sportivi. Din lot fac parte, printre 
alții, atletii Boulaem Rahoui (3 000 m 
obstacole), Mohamed Kacimi (5 000 
m și 10 000 m), Amar Brahmia (800 
m și 1 500 m), halterofilii Mohamed 
Gouni (categ. cocoș), Ahmed Tarbi 
(categ. muscă) și boxerul Bachir 
Koual (categ. pană).

corecord-
100 m cu 
pe aceas- 
10”.
baschet a 

Philadelphia

J.O.

AU APĂRUT:

Studii de istorie a naționa
lităților conlocuitoare din 
România și a înfrățirii 
lor cu națiunea română. 
Naționalitatea maghiară 
(I. maghiară).

Studii de istorie a naționa
lităților conlocuitoare din 
România și a înfrățirii 
lor cu națiunea română. 
Naționalitatea germană. 
(I. germană).
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ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS

Campionul român Ilie Năstase 
cîștigat turneul internațional de 
Myrtle Beach (Carolina de Sud), 
care a reunit patru dintre cei mai 
valoroși jucători de tenis din lume 
la ora actuală. în finală, Ilie Năstase 
l-a întrecut cu 6—4, 6—3 pe spanio
lul Manuel Orantes. Reamintim că în 
semifinală, Ilie Năstase l-a eliminat 
cu 0—6, 6—4, 7—5 pe americanul
Jimmy Connors. în partida pentru 
locul trei, Jimmy Connors a dispus 
cu 6—4, 7—6 de Arthur Ashe.

★
Campionatele internaționale de te

nis ale Elveției s-au încheiat la 
Gstaad cu victoria mexicanului Râul 
Ramirez (în finală: 7—5, 6—7, 6—1, 
6—3 cu italianul Adriano Panatta).

POLO PE APA
Echipa de polo pe apă Voința 

Cluj-Napoca, aflată în turneu în Po
lonia, a jucat la Szczecin cu formația 

La ca- 
gazdele 
cu sco-

„Arkonia", campioana tării, 
patul unul meci echilibrat, 
au obtinut victoria la limită, 
rul de 11—10.

a 
la

ȘAH f '
în orașul elvețian Bienne a început 

cel de-al doilea turneu interzonal,

contînd pentru campionatul mondial 
de șah. în prima rundă, fostul cam
pion mondial Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) l-a învins în 37 de mutări 
pe Raul Sanguined (Argentina). Alte 
rezultate: Rojas-Lombard 1—0; An- 
dersson-Sosonko remiză; Tal-Csom 
remiză. Celelalte partide, printre care 
Smejkal-Byrne, 
Diaz-Larsen 
întrerupt.

După cum 
terzonal" de 
pentru turneul 
mondial marii 
king (Brazilia), Lev 
(U.R.S.S.) și Vlastimil 
slovacia).

anului. Desfășurarea Iu! a Intrat in 
tradiția sportului hipic din țara 
noastră, primele derbiuri disputin- 
du-se încă înaintea anului 1900. 
Alergarea este rezervată celor mai 
buni cai de 
pe distanta

Și

se 
la

Huebner-Matanovici, 
Gulko-Gheller, s-au

știe, la recentul „in- 
Manila s-au calificat 
candidaților la titlul 
maeștri Costa Mec- 

Polugaevski 
Hort (Ceho-

FOTBAL
Campionatul de fotbal al Iugo

slaviei a fost cîștigat de formația 
Partizan Belgrad (50 de puncte din 
34 de meciuri). Pe locul doi: Hajduk 
Split (49 p), iar Dynamo Zagreb (vii
toarea adversară a formației A.S.A. 
Tg. Mureș în „Cupa U.E.F.A.") a 
ocupat locul trei, cu 44 puncte.

„ DERBIUL DE TRAP"
Duminică de la ora 9,15 se va dis

puta pe hipodromul Ploiești „Der
biul de trap", principala alergare a

» 1N COMUNA BĂCANI (Vaslui) 
„Săptămîna cultural-științifică" s-a 
încheiat printr-o fructuoasă întîl- 
nire a sătenilor cu i membrii unei 
brigăzi științifice a ’comitetului ju
dețean de cultură și educație socia
listă. « AGENDĂ CARAS-SEVERI- 
NEANA. „Veteranii combinatului — 
educatorii 
dezbaterii 
siderurgic 
și dansul 
titlul unui reușit spectacol pre
zentat de artiștii amatori de la în
treprinderea județeană de construc
ții și montaje la Casa de cultură a 
sindicatelor. O intilnire a femeilor

tineretului" este tema 
organizate la Combinatul 
din Reșița. „Cu Cintccul 
pe valea Carasului" este

din întreprinderea de construcții 
de mașini din Reșița a avut drept 
temă „Misiunea educativă a femeii". 
„Răscoala țăranilor din 1907, în 
poezia lui Tudor Arghezi" este tema 
unui montaj de versuri prezentat 
la căminul cultural din Pescari. La 
Sascn Montană a avut loc o seară 
literară pe tema „Poeții cîntă e- 
roismul ostașilor români în războiul 
de independentă". Ateneul tineretu
lui, construcție recent dată în fo
losință, a găzduit un interesant con
curs pe tema „Cunoașterea legilor 
— îndatorire cetățenească funda
mentală". o LA SOVATA (Mureș) 
s-a deschis expoziția ceramistei

4 ani și se va desfășura 
de 2 800 m.
CICLISM
pe traseul Pau—Fleu-Disputată . . . , _

rance (152 km), cea de-a 16-a etapă 
a „Turului ciclist al Franței" a fost 
cîștigată de belgianul Michel Pollen
tier în 4h 38’33”. Pe locul 2 la 16’ a 
sosit Freddy Maertens. în clasamen
tul general individual conduce Lu
cien Van Impe (Belgia), urmat de 
Zoetemelk (Olanda) la 3’18”.

LUPTE
Ora.șul Rădăuți a găzduit întrece

rile din cadrul etapei zonale a con
cursului national sătesc de lupte 
greco-romane. La cele 10 categorii 
de greutate s-au întrecut 40 de spor
tivi din județele Bacău, Botoșani, 
Buzău, Iași, Neamț și Suceava. Con
semnăm reușita acestei manifestări, 
atît sub aspect organizatoric, cit și 
al prezentei la întreceri a unui nu
meros public. îndeosebi elevi aflați 
îh vacantă. (Gh. Parascan).

Kălmăn Eva. Expoziții de pictură 
mai găzduiesc: Biblioteca județeană 
din Tirgu-Mureș (Fekete Zsolt), 
Casa de cultură din Sighișoara

(Ujvâri Rozalia). • AGENDA 
VRtNCEANA. in întreprinderile și 
instituțiile județului se desfășoară 
etapa de masă a celei de-a 4-a e- 
diții a ștafetei cultural-sportive 
„Vrancea ’76". Consfătuirea de lucru 
a cenaclurilor literare din Focșani,

Republica Democra
tică Sao Tome și Prin
cipe — stat insular si
tuat pe coasta vestică 
a Africii, în Golful 
Guineei, avind o su
prafață de 964 kmp și 
o populație de aproxi
mativ 80 000 de locui
tori — sărbătorește un 
an de la proclamarea 
independentei.

îndelungata domi
nație colonială, de a- 
proape o jumătate de 
mileniu, a lăsat urme 
adînci 
lațieț 
nomia 
tr-un 
de 
bazată aproape în în
tregime pe agricultu
ră ; doar în ultimii ani 
s-au făcut mai simțite 
preocupările in direc
ția unei diversificări a 
peisajului economic.

Tocmai ținind seama 
de aceste condiții, Miș
carea de Eliberare din 
Sao Tome și Principe 
(M.L.S.T.P.), care a 
condus tara pe calea 
independenței, a ela
borat un program de 
dezvoltare și reforme 
socio-economice, vi- 
zînd lichidarea. în cel 
mai scurt timp posi
bil. a grelei situații 
moștenite, crearea u-

în viata popu- 
insulelor. Eco- 
țării se află în- 
stadiu incipient 

dezvoltare, fiind

nor întreprinderi care 
să valorifice materiile 
prime ale 
voltarea 
structuri 
contribuie 
zarea 
de cadre naționale.

în spiritul politicii 
sale profund consec
vente de solidaritate 
cu cauza libertății și 
neatîrnării tuturor po
poarelor, România so
cialistă, poporul ro
mân au urmărit cu 
caldă simpatie lupta 
poporului din Sa o 
Tome și Principe, sub 
conducerea M.L.S.T.P., 
ca și a popoarelor din 
celelalte foste colonii 
portugheze, pentru in
dependentă națională, 
sprijină, pe multiple 
căi, eforturile tînărului 
stat îndreptate spre 
dezvoltare economică 
și progres social.

Ca momente de cea 
mai mare însemnătate 
în dezvoltarea relații
lor dintre cele două 
țări și popoare se în
scriu convorbirile avu
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
general al P.C.R., pre
ședintele Republicii 
Socialiste România, cu 
Manuel Pinto da Cos
ta, secretarul general

tării, dez- 
unei infra- 
capabile să 
la moderni- 

țării, formarea

al M.L.S.T.P., pre
ședintele Republicii 
Democratice Sao Tome 
și Principe. Declarația 
solemnă comună, sem
nată anul trecut la 
București, dă expresie 
voinței comune de a 
dezvolta larg colabora
rea prietenească în 
diferite domenii de 
activitate, pe baza 
principiilor noi. de e- 
galitate și respect re
ciproc, ale relațiilor 
dintre state. Această 
voință și-a găsit con
cretizarea în încheie
rea unui șir de acor
duri și înțelegeri pe 
tărim -economic, tehni- 
co-știintific. cultural, 
ca și pe alte planuri.

Pornind de la ase
menea premise traini
ce, se poate aprecia că 
există perspective din 
cele mai rodnice pen
tru aprofundarea si 
extinderea relațiilor 
reciproce, atît pe plan 
bilateral, cît și în sfe
ra luptei generale an- 
tiimperialiste a po
poarelor, pentru idea
lurile libertății, păcii 
și progresului social, 
ale instaurării unei noi 
ordini politice și eco
nomice în lume.

A. BUMBAC

A apărut revista MUNCA DE PARTID
nr. 7/1976

Noul număr al revistei se deschide 
cu editorialele : „Cerințe majore în 
fața organizațiilor, de partid" ; „Spri
jin efectiv consiliilor oamenilor mun
cii" ; „Expresie a democratismului 
consecvent al societății noastre — 
adunările generale ale oamenilor 
muncii".

Cităm, de asemenea, din cuprins 
articolele : „Formarea noii conștiințe 
— sarcină de prim ordin a întregului 
organ de partid" de Miu Dobrescu, 
„îndrumare calificată, pe teren" de 
Trandafir Cocîrlă, consfătuirea de la

Comitetul 
pe tema : .. 
profunzime, cuprinzător", precum și 
documentarul „România — termenii 
unei continue evoluții economico- 
sOciale".

Revista mal publică rubricile I 
„Angajare deplină în înfăptuirea cin
cinalului afirmării revoluției tehnico- 
științifice", „Tribuna inițiativelor", 
„Note critice", „Din viața partidelor 
comuniste și muncitorești", „Cărți 
noi", „Răspunsuri la întrebările ci
titorilor". .

județean de partid Mureș 
„Control muncitoresc in

vremea
Tlmpul probabil pentru 14, 15 și 16 iu

lie. In țară : La Începutul intervalului, 
vremea va1 fi în general instabilă și ră
coroasă, îndeosebi în jumătatea de sud- 
est a țării și în zona muntoasă, unde 
cerul va prezenta înnorări mai accen
tuate și vor cădea ploi locale șl sub 
formă de averse. Apoi, vremea se va

ameliora, cerul va fl variabil. Vor ma! 
cădea ploi în vestul țării și în zona de 
munte. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peratura va crește în ultimele zile. Mi
nimele vor fi cuprinse între 9 și 17 gra
de, pe alocuri, mai coborîte în prime
le nopți, iar maximele între 22 și 28 de 
grade, mai ridicate în ultimele zile. 
In București : Vreme răcoroasă șl în 
general Instabilă la început, cu cer 
temporar noros, favorabil ploii de scur
tă durată. Apoi, vremea se va amelio
ra. Temperatura va crește ușor în ul
timele zile. Vînt moderat.

Un instrument al arbitrarului și terorii"
Dezvăluiri americane asupra activităților antipopulare ale agenției de spionaj sud-coreene

„Imensul complex de beton al 
agenției centrale de spionaj sud-co- 
reene (KCIA), situat în partea de 
sud-est a orașului Seul, ale cărui 
ziduri păzite de poliție domină capi
tala, a devenit pentru locuitorii aces
tei țări sinonim cu arbitrarul, schin
giuirile. teroarea" — scrie „Washing
ton Post", într-o prezentare detaliată 
a acestei instituții a terorii. KCIA 
a fost creată la o lună după lovitura 
militară de stat din 1961 a dictatoru
lui Pak Cijan Hi și concepută inițial 
ca o forță polițienească internă, cu 
puteri, practic, nelimitate. în cîteva 
luni, aparatul său birocratic a ajuns la 
45 000 de oameni, iar numărul agen- 
ților și informatorilor din țară și 
străinătate a depășit 100 000 — toți 
plătiți dintr-un buget ce pare inepui
zabil. Pe lingă sumele imense obți
nute prin presiuni și șantaj, sub for
mă de așa-numite „donații" de la oa
menii de afaceri, KCIA mai primește 
pentru acoperirea cheltuielilor sale 
exorbitante o însemnată cotă din 
bugetul țării. în plus, participă cu 
sute de milioane de dolari la jocul 
speculațiilor de bursă, unde nu i s-a 
întîmplat încă să piardă, ci numai să 
cîștige, întrucît are la dispoziție toate 
datele și cifrele secrete care-i permit 
să cunoască anticipat evoluția exactă 
a valorii acțiunilor. De asemenea, po
sedă numeroase proprietăți imobilia
re, vaste latifundii, precum și investi-

ții substanțiale în turism și în indus
tria construcțiilor.

KCIA este compusă din opt depar
tamente, care au diverse misiuni : se 
ocupă cu propaganda și cenzura, 
conduc operațiuni de intimidare, re
primare și lichidare fizică a opozan
ților din țară și din străinătate ai re
gimului sud-coreean, organizează 
răpiri, șantaje, mituiri, asasinate și 
campanii de discreditare, analizează 
datele culese de agenții trimiși peste 
graniță... Sub directa îndrumare a 
dictatorului Pak, KCIA a devenit un 
perfect instrument docil al exercită
rii controlului și puterii nelimitate a 
acestuia. Astfel, politia secretă și-a 
extins tentaculele asupra tuturor do
meniilor de activitate, urmăreș
te toate mișcările miniștrilor ca
binetului, funcționărilor civili, profe
sorilor, personalităților politice ale 
opoziției, se amestecă în viața cetă
țenilor de rînd ; agenții secreți sint 
plantați pretutindeni — în școli, licee 
și universități, în fabrici și uzine, în 
birouri și restaurante, cinematografe, 
teatre și pe stadioane. «Ei ne țin sub 
un strict control, oriunde ne-am afla 
— a declarat ziarului nostru, un di
plomat sud-coreean, care, bineînțeles 
și-a păstrat anonimatul. Ne țin 
sub o teamă perpetuă».

în Statele Unite — scrie, în 
continuare, ziarul — trăiesc circa 
300 000 de sud-coreeni, printre ei

aflîndu-se și fostul amiral Lee 
Yound Woon, adversar declarat al 
dictaturii de la Seul. El a fost în 
repetate rînduri amenințat cu moar- 

- tea de agenții KCIA, grupați în așa- 
numita „echipă neagră", condusă de 
fostul director al agenturii, Kim Ki 
Kwan ; nu o dată acești agenți au 
înscenat, în diverse orașe ale S.U.A., 
«demonstrații anti-Pak», pentru a-i 
identifica astfel pe adversarii regi
mului. După cîteva asemenea mi
tinguri, unii dintre participant! au 
«dispărut» pur și simplu, alții au fost 
amenințați cu moartea și reduși la 
tăcere, mulți au fost nevoiți să se 
mute în alte orașe spre a li se pierde 
urma. Ancheta F.B.I.-ului, declanșată 
în urma numeroaselor plîngeri ale 
emigranților sud-coreeni, a rămas 
fără rezultate, întrucît autorii plînge- 
rilor au fost depistați de informatorii 
KCIA, neutralizați și siliți, sub ame
nințarea cu moartea, să declare că 
au făcut «plîngeri mincinoase».

în ultimul timp, arată în încheiere 
„Washington Post", tot mai numeroa
se personalități ale vieții politica, 
culturale și de afaceri din S.U.A., 
precum și multe organizații de masă 
condamnă dictatura lut Pak Cijan HI 
și cer să se pună capăt arestărilor, 
întemnițărilor, maltratărilor și con
damnărilor la moarte ale celor care 
se opun regimului polițienesc de la 
Seul".

Galați, Iași, Brăila, Slănic-Moldova, 
Tg. Mureș a avut loc la Focșani. 
Tema dezbaterii: „Cfeația literar- 
artistică — factor activ în transfor-

. ......

marea revoluționară a societății 
a omului". „Noutăți editoriale 
domeniul tehnico-științific" se in
titulează expoziția de carte deschi
să în holul bibliotecii județene. 
• STUDENȚII CENTRULUI UNI
VERSITAR BUCUREȘTI, aflați la

și 
in

practică, au format o brigadă 
științifică cu care s-au de
plasat Ia întreprinderile „Flacăra" 
și „Cablul românesc" din Ploiești, 
unde s-au întreținut cu tinerii 
muncitori pe teme izvorite din do
cumentele Congresului educației 
politice și al culturii socialiste. A- 
ceiași tineri studenți, sprijiniți de 
forurile locale, au inaugurat un 
punct de observare astronomică în 
fața Casei de cultură a sindicate
lor. • „TEZAUR DE CtNTEC $1 
JOC ROMANESC", este denumi
rea Festivalului folcloric inaugu
rat recent în întîmpinarea ani
versării a 1600 de ani de la prima

mențiune documentară a Buzăului. 
Au participat la frumoasa compe
tiție, care a durat opt zile, an
sambluri folclorice din nouă județe 
ale țării. Fiecare ansamblu a sus
ținut spectacole în stațiunea bal
neară Monteoru — locul de desfă
șurare a manifestării — și în loca
litățile care vor deveni centre ur
bane. Pentru originalitatea specta
colelor, autenticitatea costumelor și 
măiestria interpretativă, marele 
trofeu, „Cloșca cu puii de aur" * 
fost atribuit formațiilor „Hora" 'lin 
Izbiceni-Olt și „Ciobănașul" din 
Buzău.

Corespondenții „Scînteii"
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Sînt necesare acțiuni ferme pentru 
combaterea foametei și subnutriției

• Angola și Mozambicul — primite în Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricultură • O declarație a 

directorului general al F.A.O.
ROMA 12 (Agerpres). — Luni s-au 

deschis la Roma lucrările Consiliu
lui Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) — organism specializat al 
O.N.U., care grupează 135 de state.

încă din prima zi, consiliul a a- 
probat cererile prezentate de guver
nele Angolei și Mozambicului de a 
deveni membre ale F.A.O. Pînă la 
întrunirea conferinței generale a or
ganizației, cele două state vor parti
cipa la reuniunile acesteia cu statut 
de observator.

Directorul general al F.A.O., E- 
douard Saouma, a subliniat, în ra
portul prezentat, că organizația tre
buie. să depună noi eforturi în di
recția unor programe practice pen
tru combaterea foametei și a subnu
triției în lume. în acest scop, el a 
recomandat să se renunțe la planu
rile de extindere a oficiilor și per

sonalului central și regional, alegîn- 
du-se, în schimb, modalitatea de a 
se acționa prin țările membre, care 
trebuie să adopte singure deciziile 
în legătură cu acțiunile prioritare, 
fiind ajutate din afară numai cu re
surse suplimentare de genul investi
țiilor, tehnologiei și asistenței teh
nice. în intenția de a economisi fon
durile bugetului F.A.O., directorul 
general al organizației a propus re
ducerea numărului reuniunilor și pu
blicațiilor acesteia. Din totalul buge
tului bienal de 167 milioane dolari, 
Edouard Saouma a propus să se 
creeze un nou program de cooperare 
tehnică, avînd un fond de 18,5 mili
oane dolari, pentru a da organizației 
o anumită flexibilitate în acțiune și 
un mai mare caracter de intervenție 
de urgență, care să corespundă ne
voilor imediate ale statelor.

ROMA

CONSULTĂRI IN VEDEREA FORMĂRII NOULUI GUVERN
„P.C.L este gata să participe la un guvern de 

solidaritate națională" - declară tovarășul 
Enrico Berlinguer

ROMA 12 — Corespondentul Ager
pres transmite : Președintele Repu
blicii Italiene, Giovanni Leone, și-a 
început luni consultările cu princi
palele personalități politice în vede
rea soluționării crizei de guvern. 
După ce în cursul dimineții a pri
mit pe foștii președinți ai republicii, 
pe foștii și actualii președinți ai Ca
merei Deputaților și Senatului și pe 
foștii premieri, Giovanni Leone s-a 
întîlnit după-amiază cu delegațiile 
partidelor politice. Prima a fost pri
mită delegația Partidului Comunist 
Italian, condusă de președintele par
tidului, Luigi Longo, și secretarul 
general, Enrico Berlinguer. La în
cheierea convorbirii cu președintele 
republicii secretarul general al 
P.C.l. a declarat: „Noi, comuniștii, 
sintem mai mult ca oricind conștienți

că Italia are nevoie de un guvern 
care să se bazeze pe un larg con
sens popular și să poată conta pe 
angajarea și colaborarea tuturor for
țelor democratice. O asemenea solu
ție este impusă de actuala situație a 
țării și de noutățile rezultate din vo
tul de la 20 iunie. Partidul Comunist 
este gata să participe ia orice con
fruntare utilă, cu scopul de a se re
aliza un acord pentru a se da viață 
unei majorități și unui guvern de 
solidaritate națională. în caz contrar 
— a spus Berlinguer — ne rezervăm 
dreptul de a aprecia propunerile po
litice și programatice care vor fi for
mulate de alte partide și de a botări 
în mod autonom atitudinea noastră".

în continuare, președintele Leone 
s-a întîlnit cu delegația Partidului 
Democrat Creștin, condusă de secre
tarul național, Benigno Zaccagnini.

Opțiunile socialiștilor italieni
ROMA 12 — Corespondentul Ager

pres transmite : în cursul după- 
amiezii de luni au început la Roma 
lucrările plenarei C.C. al Partidului 
Socialist Italian. în deschiderea lu
crărilor, ' secretarul general al P.S.I., 
Francesco de Martino, a prezentat 
un amplu raport, in care a subliniat, 
printre altele, că „plenara este che
mată să confirme hotăririle din 25 
iunie ale Direcțiunii partidului, prin 
care s-a propus să se dea viață unui 
guvern care să nu aibă nici un fel 
de prejudecăți față de stînga și să 
se procedeze la reuniuni colegiale 
cu participarea tuturor. partidelor 
democratice, pentru discutarea pro

gramului guvernului". După ce a fă
cut o analiză a actualei situații eco
nomice și a indicat măsurile care se 
impun a fi adoptate, secretarul P.S.I. 
a arătat : „Un guvern slab și provi
zoriu nu va putea adopta decit pa
liative și nu va fi in măsură să ini
țieze o politică pe termen lung, care 
să ducă la depășirea crizei". O mare 
parte din raportul lui de Martino a 
fost dedicată problemelor interne 
ale partidului, subliniindu-se nece
sitatea depășirii împărțirii. în cu
rente, a reorganizării și îmbunătă
țirii activității Comitetului Central 
și a organizațiilor P.S.I.

bruxelles Reuniunea la nivel înalt 
a țărilor membre ale Pieței comune

BRUXELLES 12 (Agerpres), — La 
Bruxelles a început luni reuniunea 
de două zile a șefilor de stat și gu
vern din țările membre ale Pieței 
comune. în cursul serii, participanții 
au căzut de acord asupra repartiției 
locurilor în Parlamentul vest-euro- 
pean — organ consultativ al C.E.E. 
— ce urmează să fie ales în luna mai 
1978, a anunțat purtătorul de cuvint 
al primului ministru belgian. Leo 
Tindemans. Din totalul de 410 locuri, 
Franța, Marea Britanie. R.F. Germa
nia și Italia urmează să dețină fie
care cite 81, Olanda 25, Belgia 24, 
Danemarca 16. Irlanda 15 și Luxem
burgul 6 locuri.

în cadrul lucrărilor urmează să 
fie abordată situația economică a 
„celor nouă" și se vor desfășura con
sultări cu privire la numirea viitoru
lui președinte al Comisiei C.E.E. Par
ticipanții la reuniune v.o.r discuta, 
totodată, o propunere britanică în 
care se cere elaborarea de către Pia
ța comună a unei declarații de inten
ție cu privire la extinderea la 200 de 
mile marine a limitelor apelor națio
nale de pescuit ale statelor membre. 
Șefii de guvern ai „celor nouă" vor 
încerca,, la sugestia Marii Britanii, să 
stabilească strategia care ar urma să 
fie aplicată de Piața comună față 
de țările care nu fac parte din C.E.E. 
în problema pescuitului.

SPANIA

NOI DEMONSTRAȚII PENTRU DREPTURI
Șl LIBERTĂȚI DEMOCRATICE

PEKIN

Ceremonie de doliu in memoria lui Ciu De
MADRID 12 (Agerpres). — Apro

ximativ 25 000 de muncitori din Bil
bao au oprit luni lucrul pentru a 
participa la un miting de protest în 
legătură cu uciderea de către poliție 
a unei persoane cu prilejul demon
strației de amploare ce a avut loc 
în acest oraș în cursul săptăminii 
trecute. Acțiunea a cuprins munci
torii tuturor marilor uzine și ai șan
tierelor navale din Bilbao. Partici
panții s-au pronunțat din nou pen
tru amnistierea deținuților politici șl 
obținerea de drepturi și libertăți de
mocratice.

MADRID 12 (Agerpres). — Alătu- 
rîndu-se valului puternic de mani
festații în favoarea amnistiei și li
bertății, care caracterizează viața 
politico-socială a Spaniei în aceste 
zile, duminică, la Pamplona au avut

Președintele Republicii 
Populare Congo 

a primit pe 
ambasadorul României

BRAZZAVILLE 12 (Agerpres). — 
Cu ocazia încheierii misiunii sale în 
R.P. Congo, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în această țară, 
Gheorghe Stoian, a fost primit de 
președintele Republicii Populare 
Congo, Marien N’Gouabi.

Cu acest prilej, președintele Ma
rien N’Gouabi a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un mesaj de prie
tenie, însoțit de cele mai calde urări 
de sănătate și fericire personală,-de 
progres și prosperitate pentru po
porul român prieten.

Președintele R.P. Congo a evocat 
vizita efectuată in această țară de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
1972, considerată ca un moment de 
importanță istorică în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele, partidele și guver
nele României și R.P. Congo, Tot
odată, a apreciat relațiile actuale 
dintre cele două țări ca fiind foarte 
bune, exprimîndu-și convingerea că 
ele se vor dezvolta și mai mult.

loc, Ia chemarea organizațiilor de 
stînga. puternice demonstrații, care 
s-au bucurat de participarea a 20 000 
de persoane. în cursul acestora s-au 
produs ciocniri, calificate de agenția 
France Presse ca fiind „de mare vio
lență", in centrul orașului, cind bri
găzi speciale ale forțelor de repre
siune au intervenit pentru a-i îm
prăștia pe manifestanți. Mai multe 
persoane au fost rănite, iar multe 
altele au fost arestate.

MADRID 12 (Agerpres). — Comi
siile Muncitorești — organizațiile 
sindicale interzise de autoritățile 
spaniole — au organizat duminică la 
Barcelona o adunare națională clan
destină. Au participat 350 de delegați 
sosiți din toate regiunile țării. După 
cum transmite agenția France Pres
se, adunarea a decis ca, pină la rea
lizarea „rupturii democratice", comi
siile să nu acționeze în calitate de 
sindicat, ci de „mișcare de masă so- 
cial-politică". A fost hotărîtă crearea 
unui secretariat național compus din 
27 de membri și însărcinat cu pro
bleme organizatorice.

Adunarea națională trebuia să se 
desfășoare inițial în zilele de 27—29 
iunie, la Madrid, dar a fost interzisă 
de autorități.

Miting în Orașul 
Ho Si Min'

st

HANOI 12 (Agerpres). — Peste 
30 000 de locuitori ai Saigonului au 
luat parte duminică la un miting or
ganizat cu prilejul schimbării denu
mirii ofașului, care va purta de acum 
înainte numele de Orașul Ho Și Min, 
în conformitate cu hotărîrea Adună
rii Naționale.

Au participat Nguyen Huu Tho, 
vicepreședinte al Republicii Socia
liste Vietnam. Phan Van Dang. vice
președinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale.

în numele administrației revolu
ționare a luat cuvîntul Mai Chi Tho, 
secretar adjunct al Comitetului mu
nicipal al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, care a subliniat 
hotărîrea locuitorilor de a transforma 
Orașul Ho Și Min într-un oraș so
cialist prosper al Republicii Socia
liste Vietnam.

agențiile de presă
Bancă româno-egiptea-

La Cairo a avut loc semnarea 
documentelor de constituire a Băncii 
mixte egipteano-române. La această 
bancă, ce va efectua toate genurile 
de operațiuni bancare și va contri
bui la dezvoltarea schimburilor co
merciale și a cooperării economice 
bilaterale, participă ca acționari din 
partea română Banca Română de 
Comerț Exterior, Banca pentru A- 
gricultură și Industrie Alimentară șl 
Banca de Investiții, iar din partea 
egipteană banca „Misr".

încălcări ale frontierei 
R. P. Angola. Intr-° declarație 
făcută la Luanda și reluată de 
agenția France Presse. Agostinho 
Neto. președintele Angolei, coman
dantul șef al armatei angoleze, a a- 
firmat că forțele armate sud-africane 
au pătruns pe teritoriul angolez. 
Șeful statului angolez a subliniat că, 
în urmă cu două sau trei zile, forțe 
sud-africane au traversat frontiera 
meridională a Angolei cu Namibia, au 
incendiat trei sate și au rănit un ce
tățean angolez.

Conferința miniștrilor de 
externe din t^rile membre ale Li
gii Arabe, convocată pentru a exa

mina evoluția situației din Liban, 
s-a deschis la Cairo. Cu acest prilej 
va fi prezentat un raport al misiunii 
de mediere, condusă de Mahmud 
Riad, secretarul general al Ligii A- 
rabe.

Relații diplomatice la nivel 
de ambasadă au fost stabilite între 
Republica Socialistă Vietnam și Fi- 
lipine. Un comunicat în acest sens 
a fost semnat la Manila de ministrul 
filipinez al afacerilor externe, Carlos 
Romulo, și Pham Hien, adjunct al 
ministrului vietnamez al afacerilor 
externe, aflat in vizită oficială in 
capitala filipineză.

0 delegație guvernamen
tală economico-comercială a Nige
rului, condusă de Alfidja Abderrah- 
mane, ministrul problemelor econo
mice, comerțului și industriei, a so
sit la Pekin intr-o vizită, la invita
ția Guvernului R.P. Chineze.

.Ministrul de externeal Spa- 
niei, Marcelino Oreja Aguirre, aflat 
în vizită în Austria, a fost primit, 
luni, de președintele Rudolf Kir- 
chschlaeger și a purtat convorbiri 
cu cancelarul Bruno Kreisky și cu 
ministrul de externe austriac, Erich
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Un apel pentru trecerea la măsuri practice de realizare 
a unei noi ordini economice mondiale

„Imperativul noii ordini economice 
internaționale trebuie să treacă cît 
mai rapid din faza de concept în cea 
de concretizare" — aceasta a fost ce
rința covîrșitoarei majorități a parti- 
cipanților la lucrările celei de a 61-a 
sesiuni a Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. (ECOSOC), desfășurate, 
într-o primă fază (30 iunie—9 iulie), 
la nivel ministerial, în capitala Coas
tei de Fildeș, urmînd a fi conti
nuată, la nivel de experți și pe co
misii de specialitate, între 12 iulie 
și 6 august la Geneva. Succedind se
siunii extraordinare de anul trecut 
a Adunării Generale a O.N.U., ca și 
numeroaselor altor reuniuni cu ca
racter internațional — ca de pildă 
reuniunea de la Manila a „Grupului 
celor 77". sau UNCTAD-IV. precum 
șl multiplelor reuniuni cu caracter 
regional, desfășurate în ultima vreme 
in Asia, Africa, America Latină și 
pe alte continente — întîlnirea de la 
Abidjan a evidențiat incă o dată a- 
cuitatea cu care se pune problema 
lichidării subdezvoltării, a împărți
rii lumii în bogați și săraci, de a că
rei rezolvare depinde, în ultimă in
stanță. însuși viitorul omenirii.

Rînd pe rînd, reprezentanții celor 
54 de țări membre ale acestui orga
nism al O.N.U., între care și România, 
reprezentanții altor circa 40 de țări, 
care au participat la lucrări cu titlu 
de observator, precum și conducăto
rii unor instituții internaționale de 
specialitate, au exprimat, de la tri
buna reuniunii, dorința ca anul 1976 
să marcheze cu adevărat începutul 
creării noului sistem de relații eco
nomice internaționale, potrivit docu
mentelor de principiu adoptate pină 
acum în cadrul organismelor O.N.U., 
precum și propunerilor țărilor in curs 
de dezvoltare, cuprinse îndeosebi in 
„DECLARAȚIA DE LA MANILA".

Dezbaterile din cadrul reuniunii, 
concluziile la care s-a ajuns și-au 
găsit reflectarea în „DECLARAȚIA 
DE LA ABIDJAN", document funda
mental care subliniază, ca o cerință 
fundamentală, necesitatea realizării

fără intîrziere a noii ordini econo
mice internaționale și cheamă toate 
statele la eforturi susținute pentru 
împlinirea acestui deziderat istoric. 
Conținutul declarației se bazează în 
special pe ideile avansate de țările 
membre ale „Grupului celor 77", 
între care și România, in cadrul unui 
document de lucru al sesiunii, ' în 
care sînt expuse punctele de vedere 
ale țărilor in curs de dezvoltare în 
problemele edificării noii ordini.

Aceste puncte au fost amplu • 
prezentate in cadrul dezbaterilor.
„A venit timpul ca principiile enun

Ie despart de statele avansate din 
punct de vedere economic se men
țin, iar în unele cazuri s-au agravat 
chiar.

„Decalajele existente între țările 
bogate și cele sărace, declara, în acest 
sens, reprezentantul Republicii Ban
gladesh, Muhammed Abdour Rashid, 
nu contenesc să crească, între altele, 
pentru că țările în curs de dezvoltare 
nu primesc prețuri corespunzătoare 
pentru exporturile lor, îndeosebi de 
materii prime. Sporesc^ de asemenea, 
și datoriile țărilor sărace tot ca ur
mare a structurilor învechite. Singu

La încheierea reuniunii ECOSOC
țate să devină fapte" — sublinia, la 
deschiderea lucrărilor reuniunii de 
la Abidian, președintele țării-gazdă, 
Felix Houphouet Boigny, adăugind 
că „noua ordine economică interna
țională trebuie să reflecte, in ultima 
instanță, omul și demnitatea aces
tuia". în acest context, el a lansat 
un apel țărilor dezvoltate, în vede
rea unui sprijin efectiv pe care să 
îl aducă țărilor în curs de dezvol
tare. „Este inadmisibil a se consacra 
anual 300 de miliarde de dolari chel
tuielilor de înarmare, in timp ce nu
mai 15 miliarde reprezintă ajutorul 
public de dezvoltare" — arăta, de 
asemenea, în deschiderea sesiunii de 
la Abidjan, secretarul general al Na
țiunilor Unite, Kurt Waldheim, amin
tind că două treimi din omenire tră
iește astăzi in condiții de insuficientă 
dezvoltare.

în cadrul dezbaterilor generale, un 
șir de vorbitori au arătat că, deși în 
unele țări in curs de dezvoltare s-au 
obținut, în ultimii ani, succese indis
cutabile in propășirea lor economică, 
datorită mobilizării resurselor natu
rale, punerii în valoare a bogățiilor 
de care dispun, totuși decalajele ce

rul mijloc pentru a ieși din aceste 
dificultăți este dialogul intre țările 
bogate și cele sărace, in cadrul căruia 
trebuie să se manifeste de ambele 
părți voința politică de a se ajunge 
la acord".

Alți vorbitori au relevat necesita
tea intensificării eforturilor fiecărui 
stat pentru dezvoltarea economiilor 
proprii și, concomitent, a lărgirii și 
adincirii relațiilor de cooperare in
ternațională, bazată pe egalitate și 
echitate, pe respectarea independen
ței naționale, a dreptului fiecărui 
stat de a exercita suveranitatea de
plină și permanentă asupra proprii
lor resurse naturale. „Pentru țara 
noastră — arăta reprezentantul Ar
gentinei, Gabriel Martinez — mate
riile prime au o importanță capitală, 
ele aflîndu-se, totodată, in centrul 
comerțului și cooperării cu alte țări 
ale lumii. Comunitatea internațională 
va trebui să stabilească o doctrină 
globală, susceptibilă să dea acestei 
colaborări internaționale un conținut 
nou, avantajos tuturor popoarelor, 
fără condiții politice sau de altă na
tură". în aceeași ordine de idei, 
delegatul Ugandei, Abdrul Masagazi,

arătînd că actualul sistem economic 
internațional continuă să împiedice 
realizarea aspirațiilor legitime ale ță
rilor sărace, sublinia că „a devenit 
evident că popoarele țărilor în curs 
de dezvoltare nu mai vor să accepte 
un sistem de relații care le neagă 
accesul la bunurile de primă nece
sitate, la înnoirile aduse de știința 
și tehnica contemporană".

Referindu-se la „Strategia Națiuni
lor Unite, pentru cel de al doilea de
ceniu al dezvoltării", mulți vorbitori 
au arătat că aceasta trebuie să fie 
reformulată și completată în lumina 
noilor evoluții și exigențe care au 
apărut pe planul raporturilor econo
mice și politice internaționale. „Va
loarea acestui program, care are 
ca scop să găsească soluții pro
blemelor generale ale dezvoltării, 
arăta delegatul Republicii Togo, va 
fi cu atît mai semnificativă cu cît 
revizuirea sa se va face mai repede, 
cu consensul tuturor statelor". La 
rîndul său, delegatul Olandei, Johan 
Kaufmann, arăta că „satisfacerea ne
voilor esențiale — alimentație, lo
cuințe, accesul la serviciile de bază, 
sistemul sanitar, educația, activitatea 
culturală, transportul public etc. — 
trebuie să implice responsabilitatea 
colectivă și solidaritatea internațio
nală din partea lumii întregi".

România, membră activă a ECOSOC, 
și-a expus și în cadrul acestei reu
niuni poziția sa principială și con
structivă în ’ legătură cu edificarea 
noii ordini economice internaționale 
— poziție care s-a bucurat de o deo
sebită atenție și certă apreciere din 
partea participanților la dezbateri. 
Reprezentanții a numeroase țări au 
ținut să elogieze cu acest prilej po
litica externă a României socialiste, 
subliniind intensa sa activitate în 
scopul abolirii vechilor relații, in
staurării unor raporturi noi, echita
bile între state, edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Mircea S. 1ONESCU 
Abidjan

PEKIN 11 (Agerpres). — La Pa
latul Adunării Naționale Populare 
din Pekin a avut loc duminică un 
miting de doliu, în cadrul căruia a 

..fost adus un ultim omagiu lui Ciu 
De, membru al C.C. al P.C. Chinez, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, membru al Comite
tului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, președintele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze. ’

Au participat primul vicepreședinte 
și vicepreședinți ai C.C. al P.C. Chi
nez, membri ai Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinți ai Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari, vicepremieri ai Consi
liului de Stat, membri ai C.C. al 
P.C. Chinez, ai Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari, ai Consiliu
lui de Stat, conducători de departa
mente, reprezentanți ai armelor și 
serviciilor Armatei populare și aca
demiilor militare, ai garnizoanei din 
Pekin, ai muncitorilor din capitală, 
țăranilor și soldaților.

în sală, un portret al defunctului 
era așezat deasupra urnei funerare 
drapate cu steagul P.C. Chinez. Au 
fost depuse coroane de flori din 
partea președintelui Mao Tzedun și

a C.C. al P.C. Chinez, a altor condu
cători de partid și de stat. A fost 
depusă, de asemenea, o coroană de 
flori din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
cum și o coroană din partea Consi
liului de Stat, a guvernului și a Bi
roului Marii Adunări Naționale ale 
Republicii Socialiste România.

Hua Kuo-fen, prim-vicepreședinte 
al C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat, a bvocat activi
tatea lui Ciu De, mare luptător re
voluționar proletar al poporului chi
nez și unul din conducătorii de 
frunte ai partidului, statului și arma
tei R. P. Chineze. Sub conducerea 
președintelui Mao Tzedun, a adus 
servicii nemuritoare pentru partid și 
popor. Viața sa, a spus vorbitorul, a 
fost o viață de luptă pentru cauza 
comunismului, pentru continuarea cu 
perseverență a revoluției.

La sfîrșitul mitingului de doliu, 
urna funerară a fost depusă la ci
mitirul revoluționarilor, Papaoshan.

Pe întreg teritoriul R.P. Chineze, 
duminică a fost arborat in bernă 
drapelul național.

Ceremonii de doliu in memoria lui 
Ciu De au avut loc la 9 și 10 iulie, 
in cursul cărora muncitori, țărani, 
comandanți și luptători ai armatei, 
studenți au adus un ultim omagiu 
memoriei defunctului.

LAOS

Priorități in opera de reconstrucție națională
O declarație a președintelui Sufanuvong

VIENTIANE 12 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat Companiei 
japoneze de televiziune N.H.K., pre
ședintele Republicii Democrate 
Populare Laos, Sufanuvong, a de
clarat că esența construcției socialiste 
în țara sa constă în apărarea și con
solidarea fermă a păcii și indepen
denței naționale și în exercitarea 
drepturilor democratice.

Pentru a păși pe calea socialistă, a 
spus președintele Sufanuvong, guver
nul laoțian a stabilit drept orientare 
imediată și pe termen lung dezvolta
rea industriei pe baza dezvoltării a- 
griculturid,v creșterii vitelor și silvi
culturii. în viitorul apropiat efortu

rile vor fi concentrate asupra pro
ducției agroalimentare și a altor ce
rințe ale vieții de toate zilele a popu
lației. în același timp, vor fi acu
mulate treptat fonduri pentru edifi
carea și dezvoltarea comunicațiilor, 
transportului, comerțului, învățămîn- 
tului, culturii, cercetării științifice și 
tehnice. Paralel cu aceste obiective, 
o sarcină importantă o reprezintă 
consolidarea și dezvoltarea relațiilor 
Laosului cu toate țările prietene, vi- 
zind asigurarea cooperării și ajuto
rului acestor țări în vindecarea răni
lor provocate de război și pentru re
construcția națională.

transmit:
Bielka. Cu acest prilej au fost abor
date probleme de interes comun 
pentru cele două țări.

I 000 de oameni de ști
ință d'n 60 de țări ale lumii iau
parte la cel de-al XIII-lea Congres 
al Societății Internaționale de foto
grammetrie, deschis la Helsinki. Vor 
fi examinate problemele prelucrării 
fotogramelor obținute din atmosferă 
și spațiul cosmic, în scopul prospec
tării resurselor naturale, alcătuirii 
diferitelor tipuri de hărți, desfășură
rii unor cercetări in domeniul agri
col, dezvoltării fondului forestier și 
altele.

Combaterea traficului cu
stupefiante este obiectivul unei
conferințe ce a început la Bangkok 
și la care iau parte experți și dele
gați din 15 țări din Asia și Europa 
occidentală. Sînt examinate măsurile 
cele mai eficiente de luptă împotri
va producției ilegale de narcotice în 
regiunea situată la frontiera dintre 
Tailanda și Birmania și de combate
re a traficului cu stupefiante.

împotriva efectelor se
cetei. Un §ruP de lucru însărcinat 
cu evaluarea pagubelor suferite de 
agricultură din cauza secetei și ela
borarea măsurilor ce trebuie între
prinse pentru ajutorarea fermierilor 
vest-germani a fost constituit în ca
drul Ministerului federal al Agricul
turii din R.F.G. între altele, vor fi 
necesare măsuri urgente in privința 
situației vitelor și a cărnii de vită, 
pentru a se evita prăbușirea totală a 
pieței acestora.

Agenția China Nouă infor- 
mează că guvernele R. P. Chineze și 
Republicii Seychelles au hotărît să 
stabilească relații diplomatice la ni
vel de ambasadă începînd cu data 
de 30 iunie 1976.

Un acord m°ns°'°"iran'an ^e 
colaborare economică, comercială și 
tehnico-științifică a fost semnat la 
Ulan Bator.

Evoluția stației
MOSCOVA 12 (Agerpres). — In 

conformitate cu programul de zbor 
al stației orbitale științifice „Sa
liut—5“, după terminarea majorității 
operațiunilor de deconservare și de 
verificare a aparaturii de bord, Bo
ris Volînov și Vitali Jolobov au tre
cut la efectuarea de cercetări știin
țifice și experimente — informează 
agenția T.A.S.S.

In cursul zilei de luni, membrii e- 
chipajului au studiat cu ajutorul 
spectrografului acționat manual dife
rite regiuni ale atmosferei terestre 
și alte fenomene. Aceste experimente 
au ca scop cercetarea resurselor na
turale ale Pământului și studierea re
partizării pe verticală a elementelor 
care intră în componența atmosferei. 
In reportajul televizat de la bordul 
lui „Saliut—5“ cosmonauții au vor
bit despre activitatea desfășurată cu 
ajutorul spectrografului.

In complexul de cercetări medicale 
efectuate de cosmonauți au intrat ex-

La muzeul „Wilhelm Lehm- 
bruch" din orașul vest-german 
Duisburg s-a deschis expoziția o- 
magială Constantin Brâncuși, de
dicată împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea marelui sculptor. Ex
poziția cuprinde piese originale 
din cele mai reprezentative, pre
cum și o serie de fotografii exe
cutate de Brâncuși, pe care con
ducerea muzeului le-a împrumu
tat de la muzee și colecții parti
culare din întreaga lume. Inau
gurarea expoziției a avut loc în 
prezenta primarului general al 
orașului Duisburg, J. Krings, a 
unor deputați în Bundestag și a 
unor personalități de frunte ale 
vieții politice, economice și cul
turale vest-germane. A fost pre
zent ambasadorul României la 
Bonn, Ion Morega.

300 km pe oră cu trenul. 
Un turbotren care poate atinge vi
teze mai mari de 300 kilometri pe 
oră a parcurs luni, experimental, 
distanța Bordeaux — Hendaye (sud- 
vestul Franței), printre pasagerii săi 
aflindu-.se și primul ministru fran
cez, Jacques Chirac. Turbotrenul va 
fi utilizat pe distanța Paris — Lyon, 
pe o linie de mare viteză a cărei 
inaugurare este prevăzută să aibă 
loc in anul 1980.

Poliția din Marsilia a ret’- 
nut două persoane implicate într-un 
important trafic cu monede de aur 
falsificate. în gara orașului a fost 
arestat un cetățean francez ce venea 
din Italia, asupra căruia poliția a 
găsit ascunse 2 795 piese de aur de 
10 franci, falsificate, cu efigia lui 
Napoleon al III-lea. Pe de altă par
te, la domiciliul unui complice al 
acestuia au fost descoperite alte 750 
monede false. Potrivit primelor in
formații, acestea au fost fabricate 
clandestin la Milano.

Inundații. Guvernul 
decretat punerea în stare 
a unor unități militare.

Indiei a
de alertă 
pentru a 

se alătura operațiunilor de salvare
in statul Assam, unde se înregis
trează, de o lună, mari inundații 
musonice. Oficialități din capitala 
statului respectiv au declarat că, 
pină acum, 38 persoane și-au pier
dut viata de pe urma inundațiilor, 
care au distrus recolte în valoare 
de 150 milioane rupii șj au lăsat 
fără locuință 45 000 oameni.

orbitale „Saliut-5“
periențe pentru stabilirea limitei de 
sensibilitate a aparatului vestibular 
la stimulatori electrici in condițiile 
de imponderabilitate. Materialele a- 
cestor măsurători, care vor continua 
la bordul navei, sînt necesare în 
perfecționarea continuă a metodei 
de pregătire a cosmonauților pentru 
zbor. Pentru studierea funcției cir
culației sanguine în condițiile zbo
rului cosmic, Boris Volînov și Vitali 
Jolobov au utilizat aparatură clinică 
multifuncțională, care permite înre
gistrarea de date cu privire la acti
vitatea inimii, tonusului vascular, 
precum și efectuarea unui control 
asupra respirației.

In cursul legăturilor cu centrul te
restru de urmărire a zborurilor cos
mice, cei doi membri ai echipajului 
au făcut cunoscut că s-au acomodat 
pe deplin condițiilor stării de impon
derabilitate și cu ritmul de muncă.

Zborul stației științifice orbitale 
„Saliut—5“ continuă.

Unde va amartiza sonda
PASADENA 12 (Ager

pres). — Zona de pe 
Marte aleasă ca loc po
sibil pentru amorti
zarea sondei „Viking— 
1“ prezintă multe ca
racteristici asemănătoare 
cu suprafața Lunii, 
ceea ce ar putea asigu
ra, potrivit specialiștilor, 
o depunere lină pe pla
netă a vehiculului spa
țial.

Locul respectiv, denu
mit „Vest—nord-vest“,

plasat in emisfera nor
dică a planetei Marte, 
prezintă cratere, bazine 
fluviale secate și cre
vase provocate de acti
vitate vulcanică, simila
re cu cele de pe supra
fața selenară. Zona a- 
leasă se află intre două 
bazine fluviale care in
dică un debit ridicat de 
apă cindva. în trecutul, 
planetei. Dar oamenii 
de știință nu pot spune 
deocamdată cit timp a

„Viking-1“
curs apa sau cit de des 
s-a intîmplat acest lu
cru.

Dacă noul loc de a- 
martizare se va dovedi 
prea periculos, in urma 
studierii fotografiilor și 

-datelor radar obținute, 
așezarea lină a lui „Vi
king—1" va fi reprogra- 
mată și se va produce 
în teritoriul de nord- 
vest, care indică o ma
sivă activitate bazată pe 
apă, in trecut.

DE PRETUTINDENI
© MODEL MATEMA

TIC AL OCEANULUI 
MONDIAL Un «rup de 
oameni de știință din Uniunea 
Sovietică au realizat un model 
matematic al oceanului mon
dial, in perspectiva rezolvării 
unor sarcini practice. Una din
tre acestea este prognoza cli
mei pentru viitorii ani, avînd 
în vedere influența oceanului 
mondial și atmosferei asupra 
climei Pămintului. Cu ajutorul 
acestui model, specialiștii speră 
să ofere nu numai date privind 
prevederea timpului pe o pe
rioadă îndelungată, dar și să 
stabilească direcția și viteza de 
deplasare a ghețarilor și a con
tinentelor. Pentru realizarea 
acestui model, specialiștii au 
studiat forța și direcția vîntu- 
lui, gradul de evaporare a apei, 
activitatea solară, poluarea apel 
și aerului în diferite zone ale 
oceanului mondial. Aceste in
formații au fost furnizate de 

' navele sovietice de cercetare, 
care au efectuat studii în ocea
nele Pacific. Atlantic și Indian. 
Prelucrarea datelor a fost efec
tuată cu ajutorul calculatoare
lor electronice.

• PE URMELE LUI
HANNIBAL — așa s-ar putea j 
intitula proiectul întocmit de o 
expediție britanică, ce va în
cerca, în octombrie anul acesta, 
să reediteze performanța reali
zată în anul 218 i.e.n. de cele
brul general cartaginez Hannibal 
— traversarea Alpilor cu ele
fanți. în acest scop, scrie ziarul 
britanic „Observer", Wolfgang 
Zeuner, un fermier din Here
fordshire, a comandat în Tai
landa șase elefanți. O expediție 
de 50 de oameni îi va Însoți 
peste culmile Alpilor, pe tra
seul urmat de Hannibal chiar în 
aceeași perioadă a anului. Un 
veterinar va veghea asupra să
nătății elefanților în timpul 
călătoriei. Chiar dacă expediția 
proiectată va reuși, recordul va 
rămîne totuși în posesia gene
ralului cartaginez, care a dus 
cu sine în fața porților Romei 
37 de elefanți și 26 000 de oa
meni.

• PEISAJE DE IARNA 
IN BRAZILIA. în majorita- , 
tea statelor din sudul Braziliei
— Rio Grande de Sul, Santa 
Catarina, Sao Paulo — au apă
rut peisaje de iarnă. Finalul 
săptămînii trecute a adus tem
peraturi foarte scăzute și căderi 
de zăpadă, in special în statele 
Santa Catarina și Rio Grande 
de Sul. Cea mai scăzută tempe
ratură a fost înregistrată în lo- . 
calitatea Sao Joaquim — minus 
8,1 grade, adevărat record pen
tru ultimii zece ani. Crescători
lor de vite din această zonă ză
pada și frigul le-au adus pa
gube estimate la circa o sută ! 
de milioane de cruzeiros. De a- 
semenea, pentru plantațiile de 
cafea din statul Sao Paulo sau 
pentru culturile de grîu din Pa
rana frigul și înghețul devin 
din ce în ce mai amenințătoare.

© RECORD DE... 
SOMN HIPNOTIC. 200 de 
ore de somn neîntrerupt — 
acesta este noul record mon
dial de somn hipnotic realizat, 
la Nisa, de Jacquy Nuguet. Ex
perimentul nu a fost lipsit de 
unele emoții. început sîmbătă 3 
iulie, dintre cei zece voluntari 
participanți, șase au „abando
nat" pe parcurs. Ceilalți patru 
au rezistat însă, fiind treziți in 
seara de duminică, 11 iulie. Și, 
în loc de a beneficia de o bi
nemeritată „relaxare" după în
delungatul somn forțat, ei au 
trebuit să facă față — în ace
lași salon al hotelului ce le fu
sese, timp de peste o săptă- 
mină, dormitor comun — flash- 
urilor fotografice și avalanșei 
de întrebări ce s-a abătut asu
pra lor.

© CONCERT OMA
GIAL. La peste 80 de ani de 
la premieră, o cantată a com
pozitorului ceh Antonin Dvorak 
a fost pentru prima oară inter
pretată în Europa — de către 
Orchestra filarmonică din Ber
linul occidental, în cadrul unui 
concert omagial prilejuit de ju
bileul Statelor Unite. Cantata, 
purtînd numele de „Drapelul 
american"; a fost compusă de 
Dvorak cu ocazia sărbătoririi, 
în 1892, a 400 de ani de la des
coperirea Americii de către Co- 
lumb.

• CANICULA Șl RE
CHINII. Persistența canicu
lei în Marea Britanie — apre
ciază specialiștii — poate avea 
consecințe nebănuite în cele 
mai variate domenii. De pildă, 
un experimentat vinător brita
nic de rechini, Tresor Housby, 
a lansat un avertisment în sen
sul că, datorită încălzirii anor
male a apelor, e posibil să apa
ră numeroși rechini pînă in 
apropierea coastelor britanice, 
mai ales a acelora din sud. în 
consecință, el îi îndeamnă pe 
înotători să nu se aventureze în 
larg, pentru a nu avea neplă
cuta surpriză a întîlnirii cu 
vreun exemplar oceanic al 
acestor primejdioase viețuitoare.

• 2 000 DE KILO
METRI CU UN PICIOR 
ARTIFICIAL. Un japonez de 
55 de ani, avînd un picior arti
ficial în locul piciorului drept, 
pierdut în ultimul război mon
dial. a ajuns cu bine la capătul 
celor 2 000 de kilometri ai „mar
șului" său pe jos. Distanta res
pectivă, între Kakoshima, în su
dul insulei Kjushu, și Tokio, a 
fost acoperită de Karname Sakai 
în 154 de zile, parcurgînd în 
medie 15 km pe zi. Performanță 
cu atît mai remarcabilă cu cît 
Sakai însuși și-a construit pi
ciorul artificial. Trei ani de 
studii intense i-a luat realiza
rea unui prototip din duralu- 
miniu, mai ușor decit protezele 
convenționale și avînd „articu
lații" de cauciuc extrem de mo
bile.
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