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acțiune economico-socială de mare importanță 
pentru dezvoltarea armonioasă a localităților,

♦

pentru creșterea nivelului de trai și civilizație
In politica de sistematizare — se 

subliniază în Programul partidului — 
se va avea permanent în vedere dez
voltarea orașelor și comunelor ca 
centre economice puternice, capabile 
să asigure condiții de muncă și via
tă optime locuitorilor și, totodată, 
participarea oamenilor muncii la via
ța publică, la rezolvarea problemelor 
economice și so
ciale ale localită
ților în care tră
iesc. Activitatea 
de sistematizare 
este menită să 
promoveze dez
voltarea armoni
oasă a tuturor lo
calităților țării, să 
contribuie la re
partizarea echili
brată pe teritoriu a forțelor de pro
ducție, să asigure — pe această bază 
— un înalt grad de civilizație și 
bunăstare întregului popor.

Odată cu aprobarea actualului plan 
cincinal s-au creat toate condițiile 
ca acțiunea de sistematizare a locali
tăților rurale să se desfășoare in toa
te județele pe baza unui program de 
perspectivă. în această perioadă, în 
conformitate cu hotăririle Congresu
lui al XI-lea al partidului. 120 de 
centre comunale vor fi transformate 
în orașe agroindustriale. Condițiile 
de viață ale populației de la sate se 
vor îmbunătăți în mod substanțial 
prin construirea în regia proprie a 
cetățenilor a circa 300 000 locuințe. Sa
tisfacerii cerințelor de confort ale 
locuitorilor din mediul rural li cores
pund, de asemenea, măsurile adoptate 
în actualul plan cincinal pentru con

struirea din fondurile statului a unui 
număr important de școli, dispensare, 
băi populare, magazine și complexe 
de servire a populației, precum și 
pentru echiparea tehnico-edilitară a 
localităților.

In vederea concretizării măsurilor 
stabilite in domeniul sistematizării, 
pentru dezvoltarea economico-socială

în dezbaterea sesiunilor 
consiliilor populare comunale

a localităților rurale în perioada 
1976—1980, urmează ca pînă la în
ceputul lunii septembrie să aibă loc în 
toate județele sesiuni ale consiliilor 
populare comunale. Menirea apropia
telor sesiuni ale consiliilor populare 
comunale( este de a generaliza rezul
tatele obținute pînă acum în aplicarea 
Legii sistematizării, dar și de a ana
liza in spirit critic și autocritic pro
blemele care n-au fost rezolvate în 
spiritul reglementărilor în vigoare, al 
propriilor interese ale obștii satelor.

în ultima vreme, datorită preocu
pării comitetelor și birourilor execu
tive ale consiliilor populare, în acțiu
nea de sistematizare și construcție 
s-au obținut rezultate bune. Nu exis
tă județ al țării în care satele să nu 
fie cuprinse intr-un amplu proces de 
înnoire și înfrumusețare. în județe ca 
Argeș, Bistrița-Năsăud, Galați. Cluj

și altele, multe din construcțiile 
executate în ultimii doi ani se înca
drează în normele legale de șistema- 
tizare. In Bistrița-Năsăud — de exem
plu — toate locuințele ridicate după 
apariția Legii sistematizării sint clă
diri care respectă regimul de inălți-, 
me — parter cu etaj. Vizitind unele 
comune din județele mai sus mențio

nate ca și din al
tele, nu e greu 
să constați înce
perea unui pro
ces de înnoire a 
satelor, prin re
alizarea unor clă
diri grupate. cu 
o arhitectură care 
urmărește valo
rificarea tot mai 
accentuată a tra

dițiilor specifice, a materialelor lo
cale. Pozitiv este, de asemenea, fap
tul că în circa 20 de comune din ju
dețul Buzău, printre care Nehoiu, 
Zărnești, Măgura, Pîrscov. Boldu, 
Berea, Pătîrlagele, Beceni și altele, 
concomitent cu lucrările de con
strucții, se realizează rețele de 
alimentare cu apă, iar in unele (Po
goanele, de exemplu) au început și 
cele de canalizare. Asemenea preocu
pări meritorii există și în comune 
din județele Timiș, Gorj și Covasna. 

Alături de aceste orientări pozitive, 
în concordanță cu atenția deosebită 
pe care o acordă conducerea partidu
lui și statului rezolvării problemelor 
sistematizării, în desfășurarea acestei 
activități se mai manifestă încă defi
ciențe. Deși în prezent există docu
mentații de sistematizare elaborate
(Continuare în pag. a IlI-a)

Angajamentul 
anual îndeplinit

Eforturile conjugate ale tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii din 
industria județului Neamț. îndreptate 
spre utilizarea cu maximum de ran
dament a capacităților de producție, 
a utilajelor, instalațiilor și timpului 
de lucru, spre gospodărirea cu grijă 
a materiilor prime și materialelor 
au făcut posibil ca încă de pe acum 
acest județ să-și îndeplinească inte
gral angajamentul anual inițial luat 
in întrecerea socialistă, livrind su
plimentar economiei naționale pro
duse in valoare de peste 150 mili
oane lei, (Ion Manea).

Economii 
de metal

La întreprinderea de vagoane A- 
rad au fost inițiate noi acțiuni cu 
caracter tehnic, menite să contribuie 
la reducerea consumului de metal 
pe fiecare produs. S-au pus la punct 
noi planuri de croire combinată a lami
natelor. concomitent cu mărirea nu
mărului de repere executate din ca- 
petg de laminate mari și reducerea 
adaosurilor la piesele forjate sau 
matrițate. Pe aceste căi, constructo
rii de vagoane din Arad au înscris 
in contul economiilor de materii pri
me pe 1976 o cantitate de metal din 
care se pot executa mai mult de 50 
de vagoane de marfă conventionale 
pe patru osii. (Agerpres)

Sporuri 
de productivitate
Preocuparea colectivelor de muncă 

de pe șantierele de construcții in
dustriale din Vaslui, Bîrlad și Huși 
pentru creșterea productivității mun
cii s-a concretizat pină acum în 
depășirea acestui indicator cu 1 180 
lei pe lucrător. Față de aceeași 
perioadă din anul trecut, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
10 la sută. Concomitent cu întărirea 
ordinii și disciplinei în muncă la 
toate loturile de construcții, căile 
de sporire a productivității muncii 
se regăsesc în folosirea unor metode d« 
mare randament, cum sînt : cofrarea 
planșeelor cu mese rulante meta
lice, mecanizarea fasonării armături
lor, precum și urmărirea constantă a 
ridicării indicelui de utilizare a ma
șinilor, a gradului de calificare a lu
crătorilor ș.a. (Crăciun Lăluci).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni dimineață, în sta
țiunea Neptun, delegația parlamenta
ră gaboneză. condusă de Paul-Marie 
Gondjout, președintele Adunării Na
ționale a Republicii Gaboneze, care 
a făcut o vizită oficială in țara noas
tră.

La întrevedere au participat tova
rășii Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, și Ștefan 
Ștefănescu, deputat al M.A.N.

A fost de față Maurice Yocko, am
basadorul Gabonului la București.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Republicii Gaboneze, Albert Bernard 
Bongo, un mesaj de prietenie și pro
fundă stimă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe oaspete să a- 
dreseze, la întoarcerea în patrie, sa
lutul său cordial și cele mai bune 
urări președintelui Albert Bernard 
Bongo.

în cursul întrevederii s-a subliniat 
cu satisfacție faptul că relațiile de

prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Republica Gaboneză s-au ex
tins mult în ultimii ani, in deplină 
concordanță cu înțelegerile stabilite 
de cei doi șefi de stat. A fost expri
mată. in același timp, dorința de a 
extinde și adinei aceste bune rapor
turi, de a promova, în continuare, o 
largă conlucrare între țările noastre, 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte domenii 
de activitate. în folosul ambelor po
poare, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale. Totodată, s-a eviden
țiat interesul comun pentru intensifi
carea legăturilor dintre cele două 
parlamente, relevindu-se aportul lor 
important la dezvoltarea și întărirea 
prieteniei și a cooperării multilate
rale româno-gaboneze.

în cadrul schimburilor de păreri, a 
fost reafirmată voința României și 
a Republicii Gaboneze de a-și aduce, 
prin eforturi conjugate, contribuția 
la statornicirea unor relații noi între 
state, bazate pe echitate și justiție, 
pe respectarea strictă a dreptului sa
cru al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele, fără nici un ames

tec din afară, la soluționarea con
structivă a > problemelor ce preocupă 
omenirea, la făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune. S-a apreciat, în 
context, însemnătatea deosebită a li
chidării fenomenului subdezvoltării, 
a instaurării unei noi ordini econo
mice și politice mondiale, de natură 
să favorizeze progresul mai accelerat 
al tuturor țărilor și, îndeosebi, al ce
lor rămase in urmă.

A fost evocat, în timpul convorbi
rii, rolul însemnat ce revine parla
mentelor în crearea unui climat de 
securitate, destindere și cooperare in
ternațională, in înfăptuirea aspira
țiilor de pace, independentă și bună
stare ale popoarelor.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis parlamentului 
și poporului gabonez prieten urări de 
succes deplin in activitatea consa
crată dezvoltării independente a ță
rii, pe calea propășirii economice și 
sociale.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă cordialitate și prie
tenie.

Ambasadorul Israelului
Luni după-amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit. în sta

țiunea Neptun, în vizită de rămas 
bun. pe Yohanan Cohen, ambasado
rul Israelului la București, care și-a 
încheiat misiunea în tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

RODUL LANURILOR
NE1NT1RZIAT ÎN HAMBARE!

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

ziarului „Frankfurter Rundschau“
• Griul a fost recoltat de pe 69 

la sută din suprafața cultivată 25 mHAMURÎț"

^BISTRirA-NiSiUL

suceava

Botoșani

După cum s-a mal anunțat, tovarâșul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe ziaristul vest-german Christian M. 
Schone de la cotidianul „Frankfurter Rundschau", căruia l-a acordat 
un Interviu.

• Combine și utilaje agricole 
trimise în sprijin acolo unde 
secerișul este în toi
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• Nici un efort nu e prea mare 
pentru a încheia strîngerea și 
depozitarea grabnică a recoltei

€ în județele Constanța și Galați s-a încheiat
,____________ lucrărilor agricole

I) ®0 
// 100 
consunțs

STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI la data de 26 iulie a.c.
in perimetrul fiecărui județ indică : sus — suprafața recoltată, in procente, 
in cooperativele agricole, iar jos — în întreprinderile agricole de stat 

secerișul • Relatări din județe despre mersul
ÎN PAGINA A lll-Ay

Cifrele înscrise

/— Etica poeziei autentice—>
Este un adevăr axiomatic 

că poezia autentică, poezia 
de mare valoare artistică 
— in stare, cum spunea ci
neva, să miște din loc gră
untele de nisip și chiar 
munții — nu poate fi con
cepută decît dacă are la 
bază sinceritatea și o înaltă 
ținută etică. Poezia trebuie 
să întrunească aceleași pro
prietăți ca apa vie din po
veștile noastre : oamenii, 
bind-o, să devină mai buni 
și mai curați sufletește, mai 
puternici.

Nu întîmplătOT, marile 
mituri românești, consacra
te existenței și creației au, 
în primul rînd, semnificații 
etice. Cînd Meșterul Mano- 
le și-a sacrificat între co
loane și turle ființa iubită, 
ca să-și logodească zidirea 
cu veșnicia, a dat dovadă 
de-o inegalabilă moralitate. 
El a făcut acest gest su
prem nu din porunca lui 
Vodă, nici pentru a-i po
toli vreun nestăvilit or
goliu, ci pentru că, simbo
lic. orice mare operă capa
bilă să înfrunte rigorile 
timpului impică o dăruire 
totală.

Seninătatea cu care ba

dida contopire cu Cosmosul, 
din finalul baladei, degajă 
o lumină tonică, înălțătoa
re, transformînd această ca
podoperă dintr-o baladă a 
morții, cum pare la prima 
vedere intr-un imn închi
nat continuității vieții, dăi-

via, Blaga — dacă nu pe un 
trainic fundament etic ? 
Etosul acestei poezii este 
etosul poporului român din 
care marii poeți au prove
nit, ale cărui lupte și as
pirații le-au cîntat cu atî- 
ta măiestrie. Ei au fost

dresat incă o dată scriitori
lor și artiștilor de secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
de la tribuna Congresului 
educației politice și al cul
turii socialiste, de a-și cău
ta temele de inspirație în

Cultura socialistă 
și educația politică — 

într-o unitate inseparabilă

ciul „Mioriței" ■ privește 
moartea în ochi, ori splen

nuinii, prin fapte, a omului, 
nemuririi sale, dobindită 
tocmai prin dăruire nepre
cupețită. Este și aici afir
mată frumusețea morală a 
poporului român, tăria sa de 
caracter, care l-au făcut să 
biruie, de-a lungul milena
rei sale istorii, atitea vici
situdini. Și pe ce altceva 
este clădit oare întreg edi
ficiul poeziei noastre cla
sice — poezia lui Alecsan- 
dri, a lui Eminescu, Coș- 
buc, Goga, Arghezi, Baco-

suflet in sufletul neamului 
și așa vor rămîne veșnic 
sub.soarele acestei țări și 
al umanității. Vor rămîne 
veșnic, pentru că au știut 
să se adape din apa vie. 
dătătoare de miraculoase e- 
nergii creatoare, a istoriei 
și spiritualității acestor 
locuri, această aplecări 
peste izvorul esențial — 
poporul, gîndurile și senti
mentele lui — fiind ea în
săși o opțiune etică.

Iată de ce, îndemnul a-

realitatea social-istorică în 
mijlocul căreia trăiesc, ră
sună în conștiințele noas
tre ătit de firesc și de 
plin de înțeleaptă omenie. 
In acest îndemn vedem 
o înaltă expresie a gri
jii pasionale pentru tri
umful literaturii și artei au
tentice din zilele noastre, 
îndreptarea creatorului 'de 
frumos către izvoarele e- 
sențiale ale spiritualității 
neamului, cum atit de ge
neros sună acest îndemn.

luminată de participarea la 
lupta prezentului și susți
nută, bineînțeles, de ta
lent autentic, reprezintă o 
garanție infailibilă a con
ceperii și dtsăvîrșirii unor 
opere durabile, care să slu
jească prezentul, adresîn- 
du-se viitorului. Tot ..ce 
mișcă in țara asta" ne ofe
ră o nesfîrșire de exemple 
și imbolduri : eposul popu
lar, faptele de vitejie ale 
străbunilor și taților noș
tri, frumusețile patriei, 
realitatea plină de dra
matism și de măreție a 
zilelor noastre. Sint izvoa
rele nesecate care, cum 
spunea secretarul ' general 
al partidului, „dacă bei din 
ele te întineresc, iți dau 
noi puteri de viață, îți 
stimulează forța creatoare".

’ Atitudinea poetului de 
har, a cărui substanță etică 
este pe măsura talentului, 
nu poate fi decit în con
sens cu atitudinea și aspi
rațiile celor mulți, ale ma
selor de oameni ai muncii, 
în mijlocul cărora poetul 
trăiește și pentru care scrie. 
Etica operei sale este etica

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cum apreciați situația 
economică a țării dumneavoas
tră, la începutul unui nou plan 
cincinal ? Care sint problemele 
ce urmează să fie soluționate cu 
prioritate și cum se va dezvolta 
agricultura României pină in 
anul 1980 ?

RĂSPUNS : Am încheiat cincinalul 
1971—1975 cu rezultate remarcabile, 
în această perioadă, industria româ
nească s-a dezvoltat intr-un ritm a- 
nual de peste 13 la sută. Produc
ția agricolă a crescut pe total in cin
cinal cu pește 25 la sută. Venitul 
național a sporit cu circa 70 la sută, 
veniturile reale ale întregii popu
lații, cu circa 47 la sută, iar salariile 
reale, cu peste 20 la sută.

Avem deci toate motivele să apre
ciem că situația economică a Româ
niei la începutul noului cincinal era 
excelentă. Voi mai menționa incă o 
cifră, pentru a se înțelege mai bine 
de ce dau această apreciere. Față de 
situația dinaintea celui de-al doilea 
război mondial, producția industrială 
a României a fost in 1975 de peste 30 
de ori mai mare.

S-au dezvoltat, totodată, puternic 
învățămintul. știința, cultura, a avut 
loc o creștere simțitoare a nivelului 
de trai al poporului. Oricine compară 
venitul național pe locuitor al Româ
niei de înainte de război — care era 
de circa 80 de dolari — și cel de
I 000 dolari, realizat în 1975, își poate 
da seama de această importantă 
creștere.

Pe baza succeselor realizate în dez
voltarea economico-socială a țării, 
Congresul al XI-lea al partidului a 
trasat drept obiectiv făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
in România. Aceasta presupune, in 
primul rînd. o dezvoltare intensivă a 
industriei. Ritmul de creștere a pro
ducției industriale in cincinalul 
1976—1980 urmează să fie de circa
II la sută, dar atenția principală va 
fi îndreptată. în această perioadă, 
șpre afirmarea revoluției tehnico- 
științifice în toate domeniile de acti
vitate. Avem in vedere o moderni
zare rapidă a producției industriale, 
dezvoltarea unor ramuri moderne, 
creșterea eficienței economice a în
tregii activități.

în ce privește agricultura, planul 
cincinal prevede a se realiza în a- 
ceastă perioadă o creștere de 28—44 
la sută a producției agricole. In sco

pul realizării acestui obiectiv, acor
dăm o mare atenție irigațiilor și a- 
meliorărilor funciare. Prevedem să 
realizăm irigarea a încă peste 1 mili
on hectare și 6ă efectuăm lucrări de 
ameliorare pe mai mult de 2 milioa
ne hectare. în același timp, urmează 
ca pînă in 1980 să încheiem de fapt 
procesul de mecanizare a tuturor lu
crărilor agricole, să ridicăm nivelul 
chimizării aproape la cel atins de 
țările dezvoltate din acest punct de 
vedere. Totodată, avem prevederi 
destul de serioase cu privire la dez
voltarea creșterii animalelor și. desi
gur, a producției animaliere.

Aș putea spune că atit în indus
trie, cit și în agricultură, am început 
bine noul cincinal. Avem convinge
rea că. in condiții normale, vom pu
tea realiza, chiar cu o depășire, pre
vederile cincinalului. Este de înțeles 
că toate acestea se vor reflecta în 
ridicarea nivelului de trai al popu
lației. Vor avea loc și o reducere a 
săptămînii de lucru, perfecționarea, 
in continuare, a diferitelor domenii 
de conducere ale societății, dezvol
tarea democrației socialiste prin par
ticiparea mai largă a maselor popu
lare la conducerea diferitelor sec
toare de activitate.

ÎNTREBARE: tn cadrul rela
țiilor economice externe ale 
României a căpătat o impor
tantă apreciabilă colaborarea cu 
R. F. Germania. In prezent s-a 
creat insă impresia că numărul 
acordurilor de cooperare crește 
intr-un ritm scăzut. Care sint 
cauzele și ce speranțe nutrește 
țara dumneavoastră in acest 
domeniu, in relațiile cu R. F. 
Germania ?

RĂSPUNS : într-adevăr, relațiile 
economice dintre România și Repu
blica Federală Germania au cunos
cut o dezvoltare puternică în ultimii 
8—10 ani. Aceasta reiese și din fap
tul că Germania federală se găsește 
încă pe locul doi în schimburile eco
nomice internaționale ale României. 
Voi menționa faptul că, față de 1970, 
în 1975 schimburile comerciale dintre 
cele două țări au fost de două ori și 
jumătate mai mari. Au început unele 
acțiuni de cooperare în producție sub 
formă de societăți mixte intre unele 
întreprinderi românești și întreprin
deri sau companii din Republica Fe
derală Germania.

Cu toate acestea, trebuie spus că.

într-adevăr, în ultimii doi ani mal cu 
seamă, relațiile economice nu merg 
in ritmul cel mai bun. Mi-ar fi greu 
să apreciez într-o formă succintă, co
respunzătoare, care sînt cauzele aces
tor stări de lucruri negative. Poate, 
într-o măsură, și efectele crizei eco
nomice au exercitat o anumită in
fluență — dar nu se pot pune toate 
numai pe seama crizei, pentru că, 
pină la urmă, tocmai datorită acestei 
situații s-ar fi impus să fie întărită 
colaborarea pentru a depăși mai ra
pid aceste efecte ale crizei economi
ce. Există și se mențin anumite res
tricții. în ce privește exportul româ
nesc in Republica Federală Germa
nia, ceea ce, fără îndoială, constituie 
o piedică serioasă în extinderea 
schimburilor dintre cele două țări. Re
cent a avut loc un colocviu pe pro
blemele colaborării economice dintre 
România și R.F.G. în cadrul aces
tui colocviu, unii conducători de sea
mă ai economiei din România și din 
R.F.G. au analizat împreună stadiul 
actual al colaborării româno-vest- 
germane, precum și căile de dezvol
tare a acestei colaborări. Am avut o 
convorbire cu conducătorul grupului 
de oameni de afaceri și economiști 
din R.F.G. și cu alți oameni de sea
mă din Germania federală și am 
ajuns la concluzia că există dorința 
de a găsi, căile depășirii actualei 
stagnări și intensificării colaborării 
viitoare. Desigur, dacă se va acționa 
în mod corespunzător de ambele 
părți, dacă se vor ridica unele res
tricții. prevăd că relațiile dintre 
România și R.F.G. vor putea cu
noaște un progres corespunzător. 
Noi sintem interesați și dorim o dez
voltare continuă a acestei colaborări, 
inclusiv a cooperării în producție — 
desigur in condiții de deplină egali
tate, de respect al independenței și 
de avantaj reciproc pentru cele două 
părți.

ÎNTREBARE : Cum apreciați 
contribuția istorică a1 naționalită
ților conlocuitoare din Româ
nia la dezvoltarea tării, care 
este situația acestor grupuri- et
nice in România de astăzi și 
care este părerea dumneavoas
tră despre aprecierile, formulate 
in anumite părți, cum că națio
nalitatea germană și-ar fi înche
iat misiunea istorică in Româ
nia ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
existența naționalităților în România 
este un rezultat al dezvoltării istori
ce. Unele din acestea au venit odată 
cu migrațiile : alte naționalități —
(Continuare in pag. a III-a)

Dim. RACH1C1
(Continuare în pag. a V-a)y
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• Corespondență din 
Montreal • Clasament, re
zultate (în pagina a IV-a)

Vizita primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 

Manea Mănescu, in R. P. Bulgaria 
IN PAGINA A VI-A
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DIVERS MUNCII POLITICO-EDUCA TIVE
13 sînziene

„Expediția sinzienelor" — se 
numește echipajul celor 13 fete 
(conduse de profesoara Adriana 
Oțoiu și profesorul Petru Dam- 
șa) de la Casa de copii din Ba
ia Mare, echipaj care a obținut 
anul trecut „Busola de aur“ in 
cadrul competiției de vacanță 
organizate de revista „Cuteză
torii". Cele 13 sînziene s-au an
gajat să cerceteze in acest an
— din punct de vedere istoric, 
sociologic, etnografic și folcloric
— așezările din bazinul minier 
maramureșean. Aceasta înseam
nă zeci și zeci de kilometri de 
mers pe jos (de la Cavnic la 
Șuior), cazare în hamace (expe
rimentează un nou .echipament 
meșterit de fete, mai ușor și 
mai comod), dialoguri cu sute 
de mineri și săteni (la Baia 
Sprie a fost primit ca membru 
de onoare al echipajului fostul 
miner Anton Lașek, azi de 92 
de ani). La mina Șuior a avut 
loc un moment emoționant : 
sînzienele au inmînat cravate 
roșii cu tricolor minerilor la 
ieșirea din schimb. Și toate a- 
cestea sint numai un început. 
Vacanța e-n toi.

în lucernă...
culcînd 
lucernă

O cositoare înainta 
la pămînt brazde de 
de pe o tarla din raza comunei 
Jirlău, județul Brăila. Deodată, 
mecanizatorul a văzut un pui de 
căprioară grav rănit. L-a dus 
imediat la dispensarul veterinar, 
unde medicul circumscripției, 
Grigore Jipescu, i-a făcut o com
plicată intervenție chirurgicală. 
După un tratament adecvat, pu
iul de căprioară a început să se 
înzdrăvenească, iar acum se joa
că toată ziulica împreună cu 
cei doi copii ai medicului.

După cum ne asigură vicepri- 
marul comunei, Ispas Grigore, 
puiul de căprioară, hrănit din 
belșug cu lapte și ocrotit cu 
grijă, va putea primi în curînd 
„certificatul" de însănătoșire, 
după care va fi redat alor săi.

| Veselul
| gestionar...

Un caz mai puțin obișnuit ne 
relatează Traian Ciochină, șeful 
postului de miliție din comuna 
Bicleș—Mehedinți. Despre ce 
este vorba ? Este vorba despre 
gestionarul Ștefan Ungureanu, 
de la magazinul universal, care 
obișnuiește să vină la slujbă 
mirosind a butoi de la o poștă, 
lntr-una din aceste zile de iu
lie, din cauza băuturii 
a căldurii), gestionarul 
mai să adoarmă pe 
Văzindu-l in starea in 
afla, Un consătean l-a 
binișorul, l-a scos afară 
gazin, l-a suit într-o căruță și 
l-a dus frumușel acasă. De cum 
s-a văzut în ograda lui, Ungu
reanu a și început să ciute 
o melodie de petrecere : „Și-altă 
dată, și-altă dată..."

in încheierea relatării, șeful 
de post ne spune : „Pînă acum, 
Ungureanu a fost de citeva ori 
avertizat și amendat, dar tot nu 
's-a astimpărat. Sincer să fiu, 
nu știu ce să mă mai fac cu el".

(dar și 
— mai- 
tejghea. 
care se 
luat cu 
din ma-

O sarcină permanentă în întrea
ga noastră 
culturală este dezvoltarea 
titudini 
față de realizarea 
a obligațiilor ce revin fiecăruia la 
locul de producție. Succesele dobîn- 
dite în acest sens sînt evidente și in 
județul Bacău. Le atestă, între 
tele, rezultatele îmbucurătoare 
bîndite de unitățile industriale 
județ în primele șase luni ale 
tualului cincinal.

Realizarea noilor obiective,- subli
niate cu deosebită pregnantă de to
varășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
ședință comună a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, implică noi ac
țiuni organizatorice și politico-educa
tive pentru dezvoltarea unui climat 
de muncă responsabilă, de ordine și 
disciplină. în cele ce urmează ne 
vom referi la acțiunile politice și 
cultural-educative care se desfășoa
ră și se vor desfășura în acest scop.

De la lucrările Congresului educa
ției politice și al culturii socialiste 
ne-am întors cu deosebit de prețioa
se învățăminte, pe care n-am întîr- 
ziat să le aplicăm în practică. Una din
tre ele se referă la necesitatea asigu
rării unei mai strinse legături a propa
gandei de partid, a muneii-politico-e- 
ducative cu sarcinile concrete ale fie
cărui colectiv de oameni ai muncii.

Potrivit indicațiilor biroului jude
țean, în toate unitățile din industrie 
și agricultură, pe șantiere. în insti
tuții se lucrează la perfecționarea 
agitației vizuale, la revitalizarea bri
găzilor artistice de agitație, la pre
gătirea temeinică a colectivelor de 
conducere ale gazetelor de perete și 
ale stațiilor de radioamplificare. Ur
mărim in mod deosebit ca aceste 
mijloace ale muncii politico-educa
tive să fie folosite cu cît mai mare 
eficientă.

Evident, esențial esțe acum să a- 
cordăm toată atenția problemelor ca
litative ale muncii politico-educative, 
în această ordine de idei se impune, 
credem, în primul rînd, înlăturarea 
manifestărilor de simplism și forma
lism, potrivit cărora se conferă di
verselor mijloace politico-educative 
un rol de informare seacă privind 
sarcinile ce revin unui 
sau altuia. A concepe astfel agitația 
vizuală sau programele de brigadă, 
trebuie să recunoaștem, este mai u- 
șor, dar, fără îndoială, și mai puțin 
eficient. Tocmai de aceea combatem 
agitația vizuală neconcretă, care nu 
are altă funcție decît aceea de a... în
frumuseța pereții atelierelor, gazetele 
de perete cu articole lungi, plicticoa
se, lipsite de un aport bine definit 
atit la popularizarea experienței îna
intate, cît și la combaterea lipsurilor, 
programele brigăzilor artistice care 
vor să fie doar distractive și nu o 
oglindă a realizării sarcinilor, a pre
ocupărilor comuniștilor și ale celor
lalți oameni ai muncii, a obligațiilor 
ce revin tuturor colectivelor, contri
buind la creșterea răspunderii so
ciale a acestora pentru îndeplinirea 
planului, la întărirea ordinii și dis
ciplinei, Țipînd seama de amploarea 
obiectivelor economice pe care oa
menii muncii sint chemați să le în
făptuiască. trebuie să asigurăm, de
opotrivă, cunoașterea sarcinilor con
crete ce revin fiecărui colectiv din
tr-o unitate economică, dar și a sem-

activitate politică și 
unei a- 

înaintate față de muncă, 
cu răspundere

i, la

Nici o veste
Burlacu din comu- 
județul Botoșani,

Gheorghe 
na Corni, . .
bărbat în floarea vîrstei, nu mai 
e de mult burlac. Este căsătorit, 
are doi copii, dintre care unul 
devine la toamnă școlar în cla
sa I. Din păcate, de doi ani de 
zile, Burlacu a dat bir cu fugiții 
și umblă hai-hui prin țară, lși 
schimbă mereu locul de muncă 
și domiciliul, spre a nu fi gă
sit și pus să plătească pensia de 
întreținere la care a fost obligat 
de către instanța de judecată. 
Dacă știe cineva ceva despre 
el este rugat să anunțe primul 
organ de miliție. Sau poate ci
tește el însuși aceste rînduri și 
lși amintește de copiii care-1 
așteaptă.

Neglijență 
fatală

La unitatea de coafură de pe 
strada Maica Domnului din 
București o lucrătoare a suferit 
un grav accident.

Fiind nevoie de apă caldă, ea 
a coborit in subsolul clădirii 
pentru a aprinde focul la caza
nul de încălzit. Nici n-a apucat 
bine să scapere chibritul, că 
s-a și auzit o puternică explo
zie. Cauza : din neglijență, bu
telia de aragaz nu fusese bine 
închisă, emanind gaze in incă- 

. pere. Deși a fost dusă la spital, 
unde s-a intervenit cu prom
ptitudine, datorită arsurilor n-a 
mai putut fi salvată.

Omenia
celor 35
La Întreprinderea județeană 

Neamț de construcții-montdj a 
avut loc un nedarit accident de 
muncă, victima acestuia fiind 
muncitorul Constantin Donciu. 
Imediat,, 35 de constructori s-au 
dus la spital să ofere singe pen
tru salvarea vieții colegului lor. 
Intrucit starea accidentatului era 
foarte gravă, nu putini dintre 
cei 35 s-au dus să doneze sin- 
gele salvator de cite două 
trei ori. Acum, C.D. este in 
fara oricărui pericol.

și 
a-

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

al- 
do- 
din 
ac-

colectiv

nificației pe care îndeplinirea lor o 
are pentru dezvoltarea economiei 
naționale, întrucit munca reprezintă 
unica sursă a sporirii avuției socie
tății noastre, implicit a bunăstării și 
fericirii personale a membrilor săi, 
sfera hotărîtoare a afirmării perso
nalității umane.

Desfășurarea unei munci politico- 
educative calitativ superioare impune 
organizarea unor acțiuni diferențiate 
și cu o mai mare putere de convin
gere. Programele de propagandă teh- 
nico-economică din industrie și con
strucții, sub genericul „Ecotehnica",

pentru dezvoltarea armonioasă a per
sonalității fiecărui om și ne cere să 
punem în valoare toate condițiile 
materiale create în acest scop. Co
mitetul județean, organele și organi
zațiile de partid au luat măsuri pen
tru ca, într-un fel sau altul, întreaga 
populație activă din județ să fie cu
prinsă într-o rețea vastă de pregă
tire politică și profesională, de ridi
care a gradului de instrucție. Din 
totalul populației de 700 000 de lo
cuitori, cit numără în prezent jude
țul Bacău, aproape 70 000 sint mem
bri de partid și participă, în cadrul
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iar in agricultură sub cel de „Agro
zootehnica" ni se par un început 
promițător. Ele îmbină armonios for
mele muncii 
schimburile 
expozițiile, 
cinecluburi.
sprijinul activului de partid, al unor 
cadre specializate am organizat son
daje de opinii, cercetări sociologice, 
cercetări interdisciplinare în rîndul 
muncitorilor forestieri, al construc
torilor, chimiștilor de pe platforma 
Borzești și îndeosebi în rîndurile na
vetiștilor. Așa am măsurat — dacă 
se poate spune astfel — puterea de 
receptivitate a fiecărei colectivități. 
Brigăzile științifice pe care le trimi
tem în permanență în rîndul fores
tierilor în exploatări, ca și în satele 
de munte, precum și acțiunile cu
noscute sub denumirea „Acasă la 
navetiști" sînt doar două din formele 
noi de activitate, adoptate în urma 
acestor studii, care vor fi continuate 
și adîncite.

Făcind din democratizarea culturii 
un postulat esențial al vastei și 
complexei opere de formare a o- 
mu'lui nou, partidul creează condiții

politico-educative cu 
de experiență, foto- 

filmele realizate de 
în același timp, cu

organizațiilor de bază, la dezbaterea 
problemelor esențiale ale vieții de 
partid și 
sint elevi 
persoane 
sistemele 
ideologic, 
cipă la învățămîntul politic U.T.C. ; 
tuturor acestora li se adiaugă cei ce 
participă la lectoratele organizate de 
sindicate și la cursurile universități
lor populare, ca și la formele speci
fice de dezbateri organizate de co
misiile și comitetele de femei. Cu- 
noscînd și faptul că aproape toți an
gajați!, cit și o mare parte a lucră
torilor ogoarelor au fost cuprinși in 
formele de reciclare profesională 
sau în diferite cursuri de ridicare a 
pregătirii profesionale, ni se înfăți
șează un tablou convingător al pre
ocupărilor pe acest tărîm.

Literatura și arta, valorile culturii 
naționale și universale pătrund tot 
mai mult in rindui tuturor catego
riilor de oameni ai muncii. în jude
țul nostru se bucură de largă popu
laritate acțiuni devenite tradiționale: 
„Toamna muzicală băcăuană", fes
tivalul literar „George Bacovia",

economico-sociale ; 154 000 
și studenți ; circa 78 500 de 
sint antrenate, anual, in 

învățămîntului politico- 
iar 80 000 de tineri parti-

„Gala recitalurilor dramatice". „ 
locviul criticilor de teatru", „Salonul 
băcăuan al cărții" și altele. „Zilele 
culturii călinesciene". „Arta in în
treprinderile industriale" sînt doar 
citeva dintre acțiunile desfășurate în 
climatul efervescent creat de Con
gresul educației politice și al culturii 
socialiste. în același timp, în con
textul larg al muncii politice de 
masă, „Sărbătoarea eroilor de Ia Mă
gura—Tg. Ocna" sau „Serbările Oitu- 
zului" completează preocupările ge
nerale de cunoaștere a istoriei po
porului nostru, ca și alte acțiuni 
menite să întărească și să dezvolte 
nobilul sentiment al dragostei de 
țară, care se cere concretizat, in pri
mul rînd, prin fapte de muncă în
chinate intereselor patriei, ale po
porului.

Am prezentat, în rîndurile de față, 
doar citeva dintre preocupările din 
județul Bacău pentru ridicarea ni
velului muncii politico-educative. Nu 
am vrea ca cititorul să rămină cu
impresia că in activitatea noastră 
n-ar exista și lipsuri. Am remarca 
in această ordine de idei doar faptul 
că organizăm multe acțiuni, dar con
ținutul, încărcătura lor de idei nu 
sînt întotdeauna direct proporționale 
cu eforturile depuse, cu timpul 
cheltuit atît de organizatori, cît și 
de participant. Iată de ce în viitor 
ne vom strădui să servim și mai 
bine adevărul că înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare multilate
rală a țării, trasat de Congresul al 
XI-lea al P.C.R., cere eforturi serioa
se, muncă cu spirit de ordine și disci
plină, răspundere, implicit o activita
te politico-educativă și cultural-artis- 
tică de nivel cît mai ridicat, desfășu
rată în sprijinul înfăptuirii sarcinilor 
economice trasate de partid.

Un nou edificiu spitalicesc la lași Foto : Leonid Stratulat

Bratu PĂUN
secretar al Comitetului 
județean Bacdu al P.C.R.

Interior ol magazinului „Cozia" din Rimnicu-Vîlcea

IO

al V-b
național al pionierilor sub

Forum
deviza

ÎN JUDEȚUL VÎLCEA
Extinderea rețelei comerciale

ii
CREȘTEM ODATĂ CU TARA

Azi, la Galați, pe cel 
mai înalt catarg al ta
berei de vară, se înal
ță tricolorul patriei 
mareînd deschiderea 
festivă a marelui sfat al 
copiilor țării — Foru
mul național al pionie
rilor. Urmind neabătut 
indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al 
partidului, de a se în- 
tilni anual și a dezba
te problemele arzătoa
re ale educației comu
niste și pregătirii pen
tru muncă și viață a 
celei mai tinere gene
rații de cetățeni ai pa
triei, Forumul na
țional al pionierilor se 
află gcum la a V-a 
ediție. Deviza actua
lei reuniuni pionie
rești este „Creștem 
odată cu țara".

Reuniți la Galați, 
cei cîteva sute de re
prezentanți ai unități
lor de pionieri din 
întreaga țară, desem
nați de colegii lor in. 
cadrul forumurilor ju
dețene care au prece
dat Forumul național, 
vor participa — in pe
rioada 27 iulie — 8 au
gust — la un amplu 
program de activități 
politico-educative. De 
notat. în 
ciclul de 
pe teme 
tre care : 
dalități folq^ite pentru 
cunoașterea de către 
copii a politicii parti
dului și statului, pen
tru educarea comunis-

primul rînd, 
dezbateri — 

diferite, in
forme și mo

LA

tt

A rămas ceva 
neclar...

ță, revoluționară a pio
nierilor și 
educarea 
dezvoltarea 
față de patrie, partid 
și popor ; sarcinile ce 
revin consiliilor și co
mandamentelor pio
nierești în aplicarea 
măsurilor stabilite de 
Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. 
în vederea creșterii 
nivelului de pregătire 
teoretică și practică al 
elevilor. Concomitent, 
vor avea loc dis
cuții și analiza activi
tății din ultimul an, 
prilejuite de alegerea 
— pentru o nouă le
gislatură de un an — 
a pionierilor membri 
ai Consiliului Național 
al Organizației Pionie
rilor și a locțiitorilor 
președintelui C.N.O.P.

Preocupările speci
fice, îndrăgite de pur
tătorii cravatelor roșii 
cu tricolor, își găsesc 
largă reprezentare in 
programul Forumului : 
învățarea de cintece și 
jocuri pionierești, ac
țiuni de pregătire pen
tru apărarea patriei, 
spectacole cultural-ar- 
tistice și competiții 
sportive, vizite și evo
cări la locuri și monu
mente istorice (Unirea 
și Al. I. Cuza — la 
monumentul domnito
rului, răscoalele țără
nești din 1907 — în 
satul Girboavele, Mir
cea cel Bătrîn — la 
Tulcea), intîlniri cu 
reprezentanți ai orga-

școlarilor ; 
patriotică, 
dragostei

nelor locale de partid 
și de stat, cu activiști 
de partid și cu fruntași 
în producție — la 
locurile lor de muncă, 
— parada pionierească 
„Trec detașamentele", 
o excursie în Delta 
Dunării, focuri de ta
bără, o dimineață de 
muncă patriotică — la 
I.A.S. Tulucești ș.a.

Un moment emoțio
nant îl vor constitui vi
zita la Șantierul naval 
gălățean și participa
rea la lansarea vasu
lui denumit simbo
lic : „Pionierii", după 
numele „nașilor". Ziua 
de 5 august este dedi
cată colaborării dintre 
Organizația pionierilor 
și Uniunea Tinerelului 
Comunist. Programul 
de activități ■ comune 
va culmina cu mo
mentul solemn al in- 
mînării carnetelor de 
membru al U.T.C. 
unor harnici pionieri 
care au împlinit vîrsta 
de 14 ani.

Marele sfat al co
piilor, deschis în bă- 
trinul port dunărean, 
trimite spre toate ză- 

• rile țării, prin gla
sul și voința pionie
rilor, hotărîrea celor 
mai tineri cetățeni 
de a contribui, după 
puterile lor, la edifi
carea socialistă și co
munistă a României, 
de a crește în chip co
munist, odată cu țara...

„TEHNOTON" IAȘI

Florica 
DLNULESCU

Aparate de radio intr-o gamă variată
întreprinderea „Tehnoton" din 

Iași, deși tînără (a intrat in func
țiune in octombrie 1974), s-a făcut 
cunoscută in țară și in străinătate 
prin numeroasele tipuri de aparate 
de radiorecepție aflate în nomen
clatorul de fabricație. De la pri
mele tranzistoare „Cora" de format 
mic, de buzunar, de la cele denu
mite „Pescăruș", „Zefir", „Alfa" și 
„Albatros", construite în diferite 
mărimi și formate, s-a trecut la 
aparatele de cameră cu și fără an
tenă exterioară, ca „Milcov", „Man
galia" și „Pacific" (ultimul avînd

și picup). în ultimul timp, harnicul 
colectiv de electroniști ieșeni a tre
cut și la realizarea altor tipuri de 
aparate de radio cu caracteristici 
superioare. A devenit ‘repede cu
noscut aparatul tranzistorizat „Cos
mos", portabil și staționar. A fost, 
de asemenea, introdus în fabrica
ția de serie și aparatul „Bucium".

în cele 6 luni care au trecut din 
acest an, colectivul de muncă de la 
„Tehnoton" Iași se înscrie și cu o 
depășire a sarcinilor de plan în va
loare de peste 5 milioane lei — ne 
informează ing. Emil Păvăleanu, 
directorul unității. (Manole Corcaci).

în actualul cincinal, baza ma
terială a întreprinderilor comer
ciale din județul Vîlcea cunoaș
te o amplă extindere, fiind alo
cate, în acest scop, de două ori 
mai multe fonduri de investiții 
decît în perioada 1971—1975. 
Demn de relevat este faptul că 
aproape o treime din aceste in
vestiții vor fi realizate incă din 
primul an al cincinalului. De la 
tovarășul Ion Șomandra. direc
torul direcției comerciale, am 
aflat că printre noile obiective

se numără și darea în folosință 
a halei din piața centrală a mu
nicipiului Rm. Vîlcea, dotată cu 
instalații frigorifice moderne, 
care va asigura desfacerea prin 
autoservire a întregului sorti
ment de carne, lapte și prepa
rate din carne și lapte. Tot in 
centrul orașului se află in exe
cuție un magazin cu patru ni
veluri pentru prezentarea și 
desfacerea mobilei. (I. Stanciu, 
oorespondentul „Scînteii").

Inginerul Ersenie 
Vasile Alexandru, în 
prezent' profesor la ■ 
Grupul școlar din A- 
vrig, arăta într-o scri
soare trimisă redac
ției că în perioada 10 
ianuarie 1973—1 sep
tembrie 1975 a lucrat 
ca profesor la grupul 
școlar „Independența" 
din Sibiu, timp în care 
a luat poziție împotri
va unor abateri ale 
conducerii școlii. El a- 
firma, de asemenea, 
că deși fusese sesizat 
în scris, în legătură cu 
abuzurile conducerii 
școlii, Comitetul mu
nicipal de partid Sibiu 
nu ar fi dat atenția cu
venită acestei sesizări.

Redăm, succint, mo
dul cum a fost solu
ționată scrisoarea sa 
de către Comitetul 
județean de partid Si
biu, căruia redacția, 
pentru a ușura cerce
tările, i-a adresat-o în 
original, 
aprilie 
1975, se 
răspuns, 
tă colaboratorilor ex
terni suma de 26 768 
lei pentru examenele 
de absolvire la diferi
te forme de învăță- 
mînt. cu toate că in 
școală existau posibi
lități de acoperire a 
comisiilor cu profesori 
titulari, care, potrivit 
legislației școlare ac
tuale, nu sint remu
nerați. Mai mult, la 
numeroase sesiuni, a- 
cești colaboratori plă
tiți nu au fost pre- 
zenți, cu toate că în 
acte figurau că au lu
crat efectiv. După ce 
se relatează și alte 
nereguli păgubitoare, 
de ordin gospodăresc, 
în răspuns se arată că 
„în timpul anchetei 
s-au constatat și alte 
abateri, care au gene
rat un climat de mun
că necorespunzător in 
școală, relații neprin
cipiale și tensiune in
tre cadre, indiscipli
nă în rîndul elevilor", 
în vederea îndreptării 
situației s-au propus 
și au fost aprobate 
următoarele măsuri, 
care sînt în curs de 
aplicare : schimbarea 
din funcție a celor 3 
directori ; înlocuirea 
tov. Cibu Cornel din 
funcția de secretar de 
partid ; discutarea in 
organizația de partid 
a acelor membri de

în perioada 
1973 — iulie 
subliniază in 
a fost plăti-

partid care se fac vi- 
novați de anumite 
abateri. Dosarul de 
cercetare al C.F.I. a 
fost înaintat procura
turii.

Aminteam că redac
ția a trimis comitetu
lui județean de partid 
scrisoarea în original. 
Redăm doar cîteva 
afirmații din sesizare 
în legătură cu anche
ta făcută inițial de 
comitetul municipal de 
partid, afirmații care 
denotă că nu se pu
tea trece cu vederea 
peste anumite fapte : 
„Se procedează la in
timidarea martorilor, 
care sînt interogați în 
prezența celor 3 di
rectori... Breabăn, Ma- 
crea și Cibu ; directorii 
au acces 
sesizări, 
rezultate 
lor de 
Sînt ori 
aceste afirmații ? Era 
de datoria comitetului 
județean de partid să 
ancheteze. Iată de ce 
considerăm sesizarea 
doar parțial rezolvată.

cuvine manda- 
i-a fost încre-

la dosarul cu 
declarații și 
ale organe- 

anchetă" etc. 
nu adevărate

N-a onorat 
mandatul 

încredințat 
de comuniști
Sint mai bine de doi 

ani de cînd Constantin 
Munteanu 
atelierul de cuie 
cadrul S 
de sirmă 
din sîrmă 
Dovedind 
tăți de 
înaintat, 
l-au ales, 
doi ani, și secretar al 
biroului organizației 
de bază. Datoria lui 
era să facă totul, in 
munca productivă și 
în activitatea de 
partid, pentru a onora

conduce 
_ ____ din 
întreprinderii 

i și produse 
— Buzău, 

reale cali- 
muncitor 

comuniștii 
în urmă cu

Cînd noțiunea de

cum se 
tul ce 
dințat de comuniști. 
Dar C. ■' 
dată ajuns în 
funcții, a uitat de în
datoririle lui principa
le și, după cum rezul
tă dintr-o scrisoare a- 
dresată redacției noas
tre, „a început să să- 
vîrșească o seamă de 
nereguli". Aflăm apoi 
din scrisoare că la se
sizarea făcută de unii 
muncitori s-a între
prins o anchetă, dar 
măsuri pentru înlătu
rarea abuzurilor nu 
s-au luat, deși se 
constatase că cei pro- 

aveau 
bonu- 

produ- 
banii 

îi îm-

Munteanu, o- 
aceste

tejați de el 
introduse pe 
rile de lucru 
se în plus și 
astfel obținuți 
părțeau. Cîștigînd me
reu bani multi, se 
arăta în scrisoare, el 
își permitea să stea 
mai mult în circiumă 
decît în întreprindere. 
Ceea ce ni s-a părut 
deosebit de grav este 
și afirmația din scri
soare potrivit căreia 
lui C.M. i-au fost tre
cute cu vederea abu
zurile pentru că... 
„este secretar al orga
nizației de bază".

Comitetul județean 
Buzău al P.C.R. ne-a 
trimis un răspuns din 
care rezultă că cerce- 
tîndu-se cele semnala
te s-a dovedit justețea 
unor afirmații, motiv 
pentru care condu
cerea unității, la reco
mandarea comitetului 
de partid, a hotărît ca 
C. Munteanu 
trecut într-un 
de muncă. De 
nea, comitetul 
tid, analizînd în plena
ră abaterile comise de 
el, a hotărît înlocuirea 
sa din funcția de se
cretar al organizației 
de bază și l-a sancțio
nat cu „vot de blam".

să fie 
alt loc 
aseme- 

de par-

Concis,
• întreprinderea de transporturi auto — Dolj : 

Aspectele sesizate (lipsă de solicitudine față de 
călători — n.n.) s-au confirmat în mare parte, 
conducerea întreprinderii dispunind măsuri de 
sancționare a celor vinovați. De asemenea, se
sizarea a constituit subiectul unei prelucrări cu 
toți angajații autobazei Craiova, stabilindu-se 
măsuri pentru prevenirea în viitor a unor as
pecte similare.

• Direcția sanitară a județului Brăila : S-a 
hotărît ca o zi pe săptămînă — joia — să se 
trimită în orașul Făurei un medic oftalmolog 
care, pe baza unui program dinainte stabilit și 
adus la cunoștința populației, va asigura asisten
ța medicală de specialitate.

la obiect

Neculal ROȘCA

sortiment minim
este confundată cu aceea de efort minim

Potrivit Programului privind pro
ducția și desfacerea către populație a 
bunurilor de consum în perioada 
1976—1980, alimentației publice îi re
vin sarcini sporite in domeniul pro
ducerii și diversificării preparatelor, 
îmbunătățirii continue a calității me
niurilor și extinderii rețelei de uni
tăți, în concordanță cu cerințele și 
exigențele consumatorilor. Pentru 
a-și îndeplini cum se cuvine sarcinile 
sporite ce-i revin, alimentația publi
că din Tirgoviște s-a bucurat și se 
bucură de sprijin permanent și de o 
atentă îndrumare din partea comite
tului muncipial de partid, a primă
riei și a organelor județene. A- 
cest sprijin s-a concretizat, între 

continuă a 
prin construirea 

unități moderne — cantine-

dial" — restaurant, cramă, braserie. 
Consultăm planurile de producție ale 
unității pe o perioadă de citeva zile. 
Listele repetă, de la o zi la alta, a- 
ceeași și aceeași preferință a bucăta
rilor : ciorbă de perișoare și ciorbă 
țărănească de porc. Aceleași prepara
te le întilnim dominînd și listele cu 
meniuri ale restaurantului cu auto
servire „Hanul Galben" și ale res
taurantului lacto-vegetarian „Miori
ța". unități aflate în imediată apro
piere. Răsfoim registrul de cal
culate din unitate — asupra că
ruia vom reveni — și descope-

fost atît de redus. îneît abia dacă ar 
fi ajuns să se ospăteze... ospătarii u- 
nității.

Sintem în plină vară și consuma
torii ar dori să găsească în unitățile 
de alimentație publică preparate 
din legume variate și de o bună ca
litate. Nici măcar în restaurantul 
lacto-vegetarian „Miorița" — al că
rui profil obligă la o asemenea preo
cupare .— preparatele din legume nu 
se simt la ele acasă.

Revenim la registrul de calculație 
din unități, care ține și loc de rețe- 
tar, în documentul respectiv, oferit

altele, în dezvoltarea 
bazei materiale, 
unor . ' /
restaurant, restaurante, patiserii, co
fetării, chioșcuri, bufete publice și 
de incintă — precum și prin extin
derea și modernizarea localurilor 
existente, înzestrarea lor cu utilaje, 
instalații și mobilier adecvat.

Pentru a răspunde cu mai multă 
solicitudine cerințelor sporite ale 
consumatorilor, organele locale au 
pus în fața conducerii întreprinderii 
comerciale de stat pentru alimenta
ția publică (I.C.S.A.P.), tuturor con
ducerilor de unități sarcina de a se 
preocupa de sporirea producției pro
prii de preparate culinare, de diver
sificarea meniurilor și îmbunătățirea 
continuă a calității acestora, de o 
servire promptă, igienică, civilizată.

Față de condițiile materiale de care 
dispune alimentația publică tîrgoviș- 
teană, față de sprijinul și îndruma
rea de care se bucură din partea or
ganelor locale, se apreciază — și pe 
bună dreptate — că posibilitățile nu 
sînt încă fructificate pe deplin pen
tru asigurarea unor preparate culi
nare într-un sortiment bogat și de 
bună calitate. Este tocmai ceea ce 
am constatat și în cursul anchetei 
noastre prin cîteva dintre cele mai 
reprezentative unități 
ției publice.

Primul popas l-am 
plexul de alimentație

ale alimenta-

făcut la com- 
publică „Mon-

IN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ DIN TIRGOVIȘTE
rim „secretul" coincidentelor de mai 
sus : fila I a registrului conține 
rețeta pentru ciorba de perișoare ; 
fila a Il-a are rețeta pentru ciorbă 
de porc; fila a IlI-a — ciorbă de vă
cuță. O dovadă că șefii de unități și 
bucătarii respectivi s-au oprit cu 
„copiatul" registrului la pagina a 
Il-a. De aici — semnul egalității în
tre noțiunea de sortiment minim 
și aceea de efort minim. Semn în
tărit. de pildă, și de lipsa de crite
rii în fundamentarea nu numai struc
turală. ci și cantitativă a producției 
zilnice de preparate culinare. Cum 
și cind se întocmesc planurile ?

— Se întocmesc de dimineață, în 
funcție de cită vînzare am făcut in 
ziua trecută — ne-au răspuns res
ponsabilii de unități.

Studierea cererii de consum, a pre
ferințelor publicului consumator, ur
mărirea dinamicii desfacerii — sînt 
incă probleme incomode pentru multi 
dintre lucrătorii din' rețeaua de a- 
limentație publică tirgovișteană. Ast
fel, abia în timpul sondajului nostru, 
responsabilul complexului „Mondial", 
Nicolae Ștefan, află că la ora prîn- 
zului unitatea oferă consumatorilor 
o singură... ciorbă. în aceeași unita
te. numărul sortimentelor și al por
țiilor preparate in ziua raidului a

I
unităților de către conducerea între
prinderii. rețetele preparatelor din 
legume lipsesc aproape cu desăvîrși- 
re. Există, totuși, rețetele a 2-3 ase
menea preparate, dar calculatorii în
treprinderii, care operează în acest 
registru, nu au definitivat încă... pre
turile.

Recent s-a înființat un laborator 
pentru controlul calității produselor 
întreprinderii comerciale de stat 
pentru alimentația publică, des
pre care tovarășul director Vasile 
Popescu are numai cuvinte de laudă. 
Am fi avut și noi, dacă în realitate 
lucrurile nu ar sta altfel de cum 
și-au propus organizatorii alimenta
ției publice locale. Laboratorul cu 
pricina, foarte bine dotat, nu a făcut 
pînă acum decît analiza... băuturilor 
alcoolice, a ciocolatei și biscuiților 
din cofetării. Principala problemă a 
alimentației publice locale — calita
tea preparatelor de bucătărie, patise
rie si cofetărie — nu a fost încă a- 
bordată. Ba, mai mult, intr-o dis
cuție avută cu laboranții, ne-am dat 
seama că încă nu prea știu ei înșiși 
ce au de făcut. Iată cum ni s-a des
cris o acțiune de control a laboran- 
ților : „mergem într-o unitate, să zi
cem într-un restaurant cu autoservi
re. asistăm la procesul tehnologic,

urmărim dacă se introduc în proce
sul de producție toate materiile pri
me. supraveghem ordinea și curățe
nia. gustăm preparatele și asistăm la 
spălatul vaselor" (!?). Oare aceste lu
cruri trebuie să le facă laboranții î 
Atunci șeful lor cu ce se ocupă ?

Toate aceste constatări din raidul 
nostru le-am adus la cunoștința to
varășului Gheorghe Trandafir, direc
torul direcției comerciale județene 
Dîmbovița, care răspunde direct, în 
cadrul comitetului executiv al con
siliului popular județean, de coordo
narea întregii activități de comerț. 
Ne-a spus :

— Este adevărat că. deși am făcut 
pași înainte în ceea ce privește dez
voltarea de ansamblu a activității de 
alimentație publică, problema diver
sificării și creșterii producției pro
prii de preparate este încă de
parte de a fi rezolvată. Renu
mitele tradiții ale artei bucăta
rilor, patiserilar și cofetarilor dîm- 
bovițeni nu sînt puse 
în valoare și nici nu se 
producția unităților din 
toate acestea într-un 
care sintem hotăriți 
activitatea de alimentație publică Ia 
înălțimea sarcinilor ce ne revin din 
Programul de dezvoltare a producției 
bunurilor de consum in acest cinci
nal. în spiritul acestui program am 
reactualizat propriul nostru plan de 
măsuri privind îmbunătățirea activi
tății. pe care îl dezbatem în aceste 
zile cu factorii de conducere din în
treprindere și din rețeaua de alimen
tație publică. Un accent deosebit vom 
pune pe realizarea unei diversificări 
rapide a preparatelor și îmbunătăți
rea calității acestora. Trebuie să fie 
clar pentru toți lucrătorii noștri — 
și aceasta necesită o susținută mun
că de educație, o îndrumare perma
nentă și un control exigent — că a- 
sigurarea unei activități de calitate 
nu ne cere — în condițiile de care 
dispunem — decît o singură „inves
tiție" suplimentară : spirit gospodă
resc, de inițiativă și răspundere, al 
fiecăruia la locul său de muncă.

pe deplin 
reflectă în 
rețea. Spun 
moment in 
să ridicăm

Al. DUM1TRACHB
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INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

ziarului „Frankfurter Rundschau“

STR1NGEREA GRABNICĂ Șl FĂRĂ 

RISIPĂ A RECOLTEI
(Urmare din pag. I)
cum sînt și cele de origine germană 
— s-au așezat pe aceste meleaguri in 
primele secole ale celui de-al doilea 
mileniu. Intre populația românească 
și celelalte naționalități s-a dezvol
tat în decursul secolelor o colaborare 
strînsă și se poate spune că tot ceea 
ce s-a realizat în teritoriul în care au 
conviețuit împreună este rezultatul 
eforturilor și muncii comune.

Pornind de la aceste realități, se 
poate afirma că cetățenii de altă ori
gine națională au devenit de fapt și 
de drept cetățeni, cu toate dreptu
rile, ai României, că în fond aici este 
singura lor jiatrie, adevărata lor pa
trie. în această concepție a privit în
totdeauna Partidul Comunist Român 
problema națională ; așa o privesc 
astăzi atît partidul, cit și guvernul și 
întregul nostru popor. v

Desigur, întotdeauna am ținut și 
ținem seama de necesitatea de a asi
gura tuturor cetățenilor — deci și 
celor de alte origini naționale — 
drepturi depline în toate domeniile 
de activitate, începlnd cu crearea 
unor condiții de muncă corespunză
toare, cu posibilitatea folosirii limbii 
materne în școli, în general în învă- 
țămînt, în toate domeniile de activi
tate.

In legătură cu aceasta trebuie să 
spun că nu am dori decît ca și națio
nalitatea românească de pe teritoriul 
altor state să aibă aceleași drepturi 
care le au naționalitățile în România 
și ca, în general, problema națională 
să fie rezolvată în toată lumea cel 
puțin în același fel în care ea a fost 
rezolvată în România.

în acest context, este greu de ad
mis în vreun fel concepția cu totul 
și neștiințifică și nerealistă că națio
nalitatea germană, cetățenii de origi
ne germană din țara noastră și-ar 
fi încheiat misiunea istorică in 
România. Dimpotrivă, aș putea 
spune că, odată cu trecerea la con
strucția socialismului, pentru între
gul nostru popor, deci și pentru 
oamenii de naționalitate germană, 
a început adevărata lor misiune 
istorică — aceea de a-și făuri liber, 
într-o strînsă colaborare, un viitor 
așa cum îl doresc ei, de a fi stăpini 
pe tot ceea ce se produce, pe desti
nele lor, de a-și crea în mod con
știent istoria lor nouă, viitorul fe
ricit.

ÎNTREBARE î Permiteți-mi, 
domnule președinte, o întrebare 
suplimentară in legătură cu a- 
ceastă temă. In comentariile și 
reportajele occidentale se vor
bește mult despre faptul că Ro
mânia nu ar dori să piardă for
țe de muncă calificate. Este oare 
acesta motivul principal al unei 
anumite reticențe față de apro
barea plecării unui număr mai 
mare de solicitatori, sau care 
sint motivele prind,, de ?

RĂSPUNS : într-o anumită mă
sură am dat un răspuns și la această 
întrebare. România, deci întregul 
popor este angajat în făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Am obținut rezultate bune și 
avem perspective ca, într-o perioadă 
relativ scurtă, să ajungem, din punct 
de vedere al dezvoltării forțelor de 
producție, la nivelul țărilor avan
sate. Este evident că realizarea aces
tor obiective cere unirea eforturilor 
tuturor cetățenilor, fără deosebire 
de naționalitate. Noi sîntem un 
partid revoluționar și am pornit în
totdeauna de la faptul că oamenii 
trebuie să muncească, să lupte acolo 
unde s-au născut și unde trăiesc pen
tru a-și făuri viitorul lor — și nu să 
alerge după o situație mai bună care 
li se promite intr-un loc sau altul.

Este, fără îndoială, o realitate fap
tul că venitul național în R.F.G. 
este mai mare decît in România și 
deci și veniturile oamenilor muncii 
sî'nt mai mari. Dar a-ți părăsi țara 
unde ai trăit și muncit de sute și 
sute de ani pentru a avea la un mo
ment dat un venit mai mare — 

aceasta nu este deloc o poziție uma
nitară și nici o poziție cu adevărat 
realistă. Desigur' că în asemenea ca
zuri nu este vorba de soluționarea 
unor probleme de ordin umanitar, 
cum ar fi reîntregirea familiilor. în
totdeauna România a tratat și tra
tează aceste cazuri într-un mod re
alist, le soluționează cit mai 
corespunzător. Dar am greși 
dacă am încuraja oamenii 
să-și părăsească patria pentru 
promisiunea unui trai mai bun, intr-o 
anumită perioadă, în altă parte. De 
aceea noi sfătuim pe cetățenii țării 
noastre, fără deosebire de naționa
litate, să muncească acolo unde s-au 
născut pentru a-și făuri un nivel de 
viață mai bun, atît material, cit și 
spiritual. Aceasta corespunde cu a- 
devărat umanismului nou, revolu
ționar.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, care este însemnătatea 
cultivării tradițiilor istorice 
pentru dezvoltarea României 
de astăzi ?

RĂSPUNS : Trăim într-o epocă în 
care omenirea cunoaște progrese re
marcabile, atît în domeniul dezvoltă
rii economice, cît și în cel al științei, 
culturii, al gîndirii în general. Epoca 
aceasta presupune și așezarea rela
țiilor dintre oameni, dintre națiuni 
și popoare, pe principii noi, de ega
litate, pe principii democratice, pe 
un umanism .cu adevărat nou. în a- 
ceste împrejurări, cunoașterea tradi
țiilor, a istoriei proprii a fiecărui po
por constituie un factor de stimu
lare a dezvoltării, al progresului și 
păcii.

Noi concepem cultivarea tradițiilor 
istorice, ale rădăcinilor fiecărui po
por ca un factor important al stimu
lării active, creatoare, a operei de 
edificare, în fiecare țară, cit și pe 
plan general, a unei lumi mai drep
te și mai bune. Și aceasta pentru că 
noi pornim de la studierea istoriei în 
strînsă legătură cu dezvoltarea for
țelor de producție, cu lupta popoare
lor pentru eliberarea națională și so
cială. cu eforturile lor pentru pro
gres.

Cultivînd tradițiile istorice, vrem 
să punem în evidență uriașa forță pe 
care o reprezintă masele populare, 
popoarele înseși in dezvoltarea lor. 
Dar mai cu seamă dorim să-i dăm 
poporului nostru încrederea în forța 
sa, în capacitatea de a-și făuri o 
viață nouă, liberă și independentă.

ÎNTREBARE: In acest an a 
avut loc la Atena prima confe
rință interbalcanică, la a cărei 
organizare inițiativele dumnea
voastră au avut o importanță e- 
sențială. Cum apreciați rolul 
unor asemenea conferințe in 
contextul traducerii in viață a 
Actului final de la Helsinki și 
care sint rezultatele concrete 
pe care țările balcanice ar putea 
să le obțină 1

RĂSPUNS : După cum se știe, 
România s-a pronunțat de mult timp 
și acționează în direcția îmbunătățirii 
relațiilor dintre țările balcanice pen
tru transformarea acestei regiuni în
tr-o zonă a păcii și colaborării, fără 
armameftt atomic și, în perspectivă, 
fără apartenențe la blocuri militare, 
încă de mult timp funcționează o se
rie de organisme de colaborare între 
țările balcanice — în domeniile știin
ței, medicinii, istoriei, turismului, 
spprtului și în alte sectoare de activi
tate. în acest context, am apreciat in- 
tîlnirea specialiștilor în domeniul 
economic de la Atena ca un pas în 
direcția dezvoltării oolaborârii econo
mice dintre aceste țări.

Desigur, noi apreciem că trebuie 
intensificate eforturile atît în direc
ția dezvoltării relațiilor bilaterale — 
și doresc să menționez că România 
întreține relații bune cu toate statele 
din Balcani — cît și a realizării unor 
acțiuni comune, începînd cu trans
porturile, cu energia electrică, cu 
acțiuni de combatere a poluării și al
tele care sînt deja de interes comun 

pentru multe țări din această re
giune.

Fără îndoială că orice pași în di
recția îmbunătățirii colaborării inter- 
balcanice constituie, totodată, și o 
contribuție în aplicarea în viață a 
Actului final al Conferinței de la 
Helsinki pentru înfăptuirea secu
rității și cooperării in Europa.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, dacă mi-ați permite o 
întrebare suplimentară in aceas
tă privință. Albania nu a parti
cipat la această întilnire. Vedeți 
posibilă o participare a acestei 
țări la astfel de activități ?

RĂSPUNS : Vreau să menționez că 
România întreține relații bune cu Al
bania — și am dori ca și Albania să 
participe la această activitate. Dar, 
desigur, aceasta constituie o proble
mă în care trebuie să hotărască gu
vernul albanez însuși.

ÎNTREBARE : România a re
alizat o anumită apropiere de 
grupul țărilor nealiniate. Are a- 
ceasta semnificația pregătirii 
unei politici pentru momentul 
cind va putea fi depășită împăr
țirea rigidă a unei părți a lumii 
in blocuri ?

RĂSPUNS : România promovează 
pe plan internațional o politică de 
colaborare largă cu toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială. 
Fiind ea însăși o țară socialistă in 
curs de dezvoltare, desigur că ea are 
relații foarte largi cu toate țările lu
mii a treia, cu statele în curs de 
dezvoltare. în această activitate de 
promovare a relațiilor noi. de de
plină egalitate in drepturi, de respect 
al independenței și suveranității na
ționale, de renunțare la forță și a- 
menințarea cu forța, între România 
și țările nealiniate s-au creat rapor
turi de foarte strînsă colaborare. Ro
mânia a devenit în acest an membră 
în grupul țărilor în curs de dezvol
tare ; in acest cadru ea desfășoară 
o largă activitate pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru făurirea noii 
ordini economice și politice interna
ționale. în acest context trebuie în
țeleasă preocuparea României pen
tru o conlucrare cît mai strînsă cu 
grupul țărilor nealiniate.

în ce privește perspectiva, ca ur
mare a schimbărilor ce se vor pro
duce în raportul de forțe pe plan in
ternațional, în accentuarea cursului 
destinderii, în Înfăptuirea securității 
europene și in realizarea democrati
zării relațiilor internaționale, se va 
pune, mai devreme sau mai tîrziu 
— desigur, noi am dori cît mai de
vreme — și problema lichidării ce
lor două blocuri militare — N.A.T.O. 
și Tratatul de la Varșovia. în această 
perspectivă vedem realizarea unor 
relații noi, în care Organizația Na
țiunilor Unite și alte organisme in
ternaționale — care cuprind toate 
statele — au de jucat un rol hotări- 
tor in asigurarea colaborării și păcii.

Desigur, nu vreau să fiu înțeles 
greșit de țările nealiniate, dar. odată 
cu desființarea blocurilos militare, 
cu organizarea pe principii noi a re
lațiilor internaționale, ihsăși această 
noțiune iși va pierde mult din în
semnătatea sa.

ÎNTREBARE : Cum apreciați, 
domnule președinte, rezultatele 
Conferinței partidelor comuniste 
europene ? Sinteți de părere că, 
in condițiile multiplelor deose
biri dintre partidele comuniste 
și muncitorești din lume, con
ferințele mondiale vor mai pu
tea avea vreun rol in viitor ?

RĂSPUNS : Așa cum am mențio
nat în expunerea mea la Conferința 
partidelor comuniste și muncitorești 
din Europa, cît și în cuvîntarea la 
plenara Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român care a apro
bat rezultatele conferinței, această 
reuniune a reprezentat un factor de 
importanță deosebită în afirmarea 
unor relații noi între partidele comu

niste șî muncitorești. Ea a demon
strat că schimbările care s-au pro
dus în lume, creșterea rolului parti
delor comuniste într-un șir < de țări 
fac necesar ca fiecare partid să-și 
elaboreze și să ducă o politică pro
prie, corespunzător condițiilor isto
rice, naționale și sociale din propria 
tară. Desigur, există anumite legi
tăți obiective, generale de care orice 
partid revoluționar, progresist, de
mocrat trebuie să țină seama. Apli
carea acestora trebuie făcută în mod, 

, ca să spun așa, particular, de Ia țară 
la tară, de la o epocă istorică la 
altă epocă istorică. Și aceasta nu o 
poate face nimeni altul decit fiecare 
partid, fiecare clasă muncitoare, for
țele sociale din fiecare țară. în a- 
ceasta constă, după părerea Partidu
lui Comunist Român, importanța de
osebită a acestei conferințe.

Doresc să subliniez că rezultatele 
conferinței au infirmat pe deplin di
ferite ’încercări de denaturare a po
ziției și activității diferitelor partide 
comuniste. în fond, se poate spune 
că a fost dată o lovitură puternică 
acelor cercuri și acelor oameni po
litici care mai folosesc încă sperie
toarea comunismului pentru scopu
rile lor înguste, de fapt în contradic
ție cu interesele popoarelor lor. Via
ța însăși a demonstrat că. acolo unde 
sînt partide de guvernămînt. parti
dele comuniste joacă deja un rol im
portant nu numai în dezvoltarea na
țională, dar și în întreaga viață in
ternațională. Desigur, greșeli și lip
suri mai există și în activitatea par
tidelor comuniste, atît din țările so
cialiste, cît și din alte țări ; dar a- 
cestea sînt lucruri normale pentru 
cei ce judecă în mod rațional lucru
rile. Comuniștii nu sînt supraoameni ; 
ei sînt oameni ca toți oamenii, au 
numai calitatea că se bazează pe o 
concepție științifică despre dezvol
tarea lumii, că pornesc de la necesi
tatea ca poporul însuși să-și realize
ze în mod independent propria sa 
istorie. Ceea ce se poate spune este 
că acolo unde comuniștii sint la pu
tere ei fac tot ceea ce pot și tot ceea 
ce se pricep pentru a crea o socie
tate mai bună și mai dreaptă. în 
țările capitaliste dezvoltate, unde 
sînt partide care se bucură de un 
sprijin larg din partea maselor popu
lare, aceste partide privesc cu toată 
seriozitatea și răspunderea probleme
le ce preocupă astăzi popoarele res
pective ; ele gindesc și cau,tți,șă cqi?- 
tribuie la găsirea celor mai bune so
luții pentru a depăși o serie de greu
tăți și a asigura un viitor cit mai 
bun popoarelor lor.

în ce privește poziția față de pro
blemele internaționale, trebuie spus 
că atît conferința partidelor comu
niste și muncitorești, cît și. in ge
neral, activitatea partidelor comu
niste și muncitorești este orientată 
ferm in direcția securității și păcii 
în Europa, a lichidării subdezvol
tării, făuririi unei ordini economice 
noi. a unor relații democratice inter
naționale. a realizării unei politici 
de pace și colaborare intre toate sta
tele lumii.

în ce privește problema unor vii
toare conferințe, aceasta nu este 
acum la ordinea zilei. Un lucru este 
însă evident, că nu se poate pune 
problema nici unui fel de conferință 
care să elaboreze vreun document 
obligatoriu pentru vreun partid, sau 
să ducă la crearea vreunui centru 
care să dijiieze activitatea altor par
tide. Desigur, unele reuniuni pentru 
schimb de experiență, pentru un 
schimb de vederi asupra dezvoltării 
situației 'internaționale pot avea loc. 
Acestea nu pot decît să joace un rol 
pozjtiv, dacă se vor desfășura — și 
fără nici o îndoială că se vor des
fășura — pe aceleași baze pe care 
s-a desfășurat recenta conferință 
europeapă.

în încheiere, aș dori să adresez 
cititorilor ziarului dumneavoastră, 
precum și întregului popor din R. F. 
Germania un călduros salut priete
nesc și cele mai bune urări de feri
cire, de pace și prosperitate.

in județele Constanța și Galați s-a încheiat secerișul
Oamenii muncii din unitățile agri

cole de stat și cooperatiste ale jude
țului Constanța au terminat recolta
tul culturilor de vară.

Raportind acest succes într-o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, comite
tul județean de partid arată că au 
fost însămînțate pînă în prezent cu 
culturj duble 80 la sută din supra
fața planificată, s-a balotat și elibe
rat terenul pe 75 la sută din supra
fața recoltată și s-au executat ogoa
re de vară pe 45 la sută din plan.

Vom desfășura și în continuare o 
susținută activitate pentru mobili
zarea tuturor forțelor la întreținerea 
și irigarea culturilor de toamnă, 
strîngerea și depozitarea furajelor, 
pentru recoltarea și livrarea la fon
dul de stat a legumelor și fructelor,

BOTOȘANI: început promițător, dar ritmul
în majoritatea cooperativelor agri

cole din județul Botoșani a început 
recoltarea griului. Cu prilejul unui 
raid întreprins prin cîteva unități, 
ne-am convins că lucrările au debutat 
bine, că mijloacele mecanice sint 
folosite rațional. Pe tarlaua „Dealul 
stînii". aparținînd cooperativei agri
cole din Unțeni, am intilnit pe pri
marul comunei, tovarășul Dumitru 
Străinu, care conducea desfășurarea 
lucrărilor. „Totul decurge normal, 
adică bine — ne spunea primarul. 
Cele 8 combine și 3 prese lucrează 
din plin. Deși nu s-a putut intra de 
dimineață în lan. astăzi votn recolta 
totuși 70 ha. După cum vedeți,. acolo 
unde nu pot intra combinele, coope
ratorii execută secerișul manual”.

Recoltatul se desfășoară intens

GORJ: In schimburi prelungite și chiar in timpul nopții
în județul Gorj, campania de re

coltare a griului poartă amprenta 
hotăririi cooperatorilor și a mecani
zatorilor de a nu pierde, nici un bob 
din producția acestui an. Peste tot, 
munca este bine organizată, lucrările 
desfășurîndu-se în flux continuu. în 
lanurile de grîu ale cooperativei a- 
gricole „Veac Nou“ din Plopșoru 
erau concentrate 3 combine „Gloria”, 
3 combine C-l, 4 remorci și 2 prese 
pentru balotat paiele. „Din cele 480 
ha cultivate cu grîu — ne spunea 
Nicolae Chiliban, președintele coo
perativei — am recoltat pină astăzi 
circa 350 ha. Griul este preluat de 
la combine și transportat la magazie 
și la baza de recepție, iar terenurile

ri—— Duminică de muncă pe ogoare —

Se recoltează ultimele suprafețe cu grîu la cooperativa agricolă Pleșoiu, județul Olt.
Foto : Nicu Ciorel

Vaslui
Duminică, mecaniza

torii care lucrează pe te
renurile cooperativelor 
agricole au depășit vite
za medie de lucru reali
zată săptămîna prece
dentă, recoltînd 3 375 
hectare cu griu. Alte coo
perative au încheiat se
cerișul : Ivănești-Huși,
Pădureni, Văleni—Huși, 
Bozia, Fălciu, Rinzești, 
Cîrja. Pină acum, in coo
perativele din județ griul 
a fost recoltat de pe 
circa 40 la sută din su
prafața cultivată. (Cră
ciun Lăluci). 

aprovizionarea populației cu produse 
agroalimentare, desfășurarea în cele 
mai bune condiții a activității în 
zootehnie, se spune în telegramă.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din agricultura ju
dețului Constanța, ' vă asigurăm, 
stimate tovarășe secretar general, că 
vom acționa cu și mai multă hotărire 
pentru a traduce în viață sarcinile 
stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. privind desfă
șurarea campaniilor agricole de vară 
și toamnă în cele mai bune con
diții.

Același succes a fost obținut și de 
lucrătorii unităților agricole de stat 
și cooperatiste din județul Galați. Cu 
acest prilej, comitetul județean de 

și la cooperativa agricolă de pro
ducție din Cristinești, situată in 
zona mai nordică a județului. Ingi
nerul șef Hurubeanu Octav a stabi
lit ca lucrarea să înceapă mai întîl 
la ferma nr. 2, după ce controlase 
stadiul de coacere pe toate cele 14 
tarlale. într-o zi și jumătate s-au 
recoltat cu două combine 30 de hec
tare cu grîu, iar terenul a și fost în- 
sâmințat cu porumb pentru masă 
verde. La Crasnaleuca, Mitoc. Bobu- 
lești, Ștefănești, Trușești și în alte 
unități se muncește cu responsabili
tate pentru a se stringe la timp și 
fără pierderi recolta acestui an. Am 
întîlnit însă pe alocuri și decalaje 
nejustificate între recoltat și elibera
rea terenului, cum este cazul la 
cooperativa agricolă Lișna. Aici, pe 

eliberate de paie sînt pregătit? pen
tru culturile succesive. Au și fost 
însămînțate pînă acum 150 ha cu po
rumb și 25 hectare cu legume. Viteza 
medie zilnică ne va permite ca pînă 
duminică să încheiem recoltarea 
griului”. Se lucrează în mod organi
zat și în cooperativele agricole din 
Ceplea, Brănești, Girbov și altele. La 
cea din Țințăreni, spre exemplu, s-a 
încheiat recoltatul griului de pe ulti
mele tarlale din cele peste 700 hecta
re cultivate. „în această vară, recol
tatul griului se desfășoară în condi
ții superioare fată de anii anteriori 
— ne spune Eugen Cîrneanu, direc
torul S.M.A. Brănești. Față de anul 
trecut, cînd în întregul consiliu 

Cluj Dîmbovița
Peste tot, unde griul a 

ajuns la maturitate, în 
cursul zilei de duminică 
s-a lucrat intens la re
coltat. Din cele 1 726 hec
tare cu grîu recoltat în 
ultimele zile, 883 hectare 
au fost strîn'se duminică. 
Tot în această zi s-au 
recoltat 637 hectare cu 
ori. Cu spor s-a muncit 
în unitățile din cadrul 
consiliului intercoopera
tist Cimpia Turzii. înce
pînd de luni dimineața, 
ritmul secerișului s-a in
tensificat. (Alexandru 
Mureșan).

Pe ogoarele dîmbovi- 
țene și, în mod deosebit, 
în cooperativele agricole 
din zona consiliilor inter- 
cooperatiste Bilciurești, 
Titu și Nucet, in cursul 
zilei de duminică s-a 
executat un important 
volum de lucrări. Griul a 
fost recoltat de pe o su
prafață de 2 000 hectare, 
s-au însămințat peste 
300 ha cu culturi succe
sive, au fost eliberate de 
paie 1100 hectare. (Al. 
Dumitrache).

partid a adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se arată : Lucrătorii de pe 
ogoare au intensificat ritmul eliberă
rii terenurilor, arăturilor și pentru 
însămînțarea culturilor duble, pre
cum și al recoltării și livrării legu
melor pentru aprovizionarea popu
lației, acționează pentru întreținerea 
culturilor de toamnă.

Ne exprimăm și cu acest prilej, 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
hotărârea noastră — se spune în înche
ierea telegramei — de a ne spori 
eforturile pentru a realiza în condi
ții optime lucrările de sezon din 
agricultură, de a traduce în viață in
dicațiile pe care le-ați dat cu prile
jul recentei dumneavoastră vizite de 
lucru făcuite la Galați.

trebuie intensificat
cele 40 ha recoltate, paiele se adu
nau manual în căpițe, în loc să fie 
balotate și scoase imediat de pe 
tarla.

Suprafețele cu grîu recoltate în 
ultimele zile în județ arată că 
lucrările au demarat bine, dar și că 
ritmul poate și trebuie intensificat, 
pentru a se atinge cît mai repede 
viteza zilnică planificată. La aceasta 
va contribui, desigur, și intrarea 
în lanuri, în timpul cel mai 
scurt, a celor 50 de combine care 
au lucrat în județele sudice, precum 
și a altor combine ce trebuie să so
sească neîntîrziat din 'județele Tul- 
cea, Teleorman și Brăila.

E. NAZAR IE
corespondentul „Scînteli"

intercooperatist Brănești erau doar 
trei combine „Gloria”, acum avem la 
dispoziție 15 asemenea utilaje de 
mare randament”.

Așa cum am fost informați îa 
direcția agricolă județeană, ritmul 
actual la recoltat, măsurile luate 
pentru generalizarea lucrului în 
schimburi prelungite, iar acolo unde 
este nevoie și pe timpul nopții, vor 
permite ca pînă vineri, 30 iulie 
a.c., campania de recoltare a griu
lui să fie încheiată în toate unitățile 
agricole cooperatiste și de stat din 
județul Gorj.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteli*

„.țț,s

Teleorman
în zonele unde nu au 

căzut precipitații, coo
peratorii și mecanizatorii 
din județ au muncit1 ca 
într-o zi obișnuită. Mii 
de oameni din comunele 
Bujoru, Dobrotești, Dră- 
gănești-Vlașca, Orbeas
că, Gratia ș.a., au ieșit la 
cîmp. Un scurt bilanț al 
zilei : s-au balotat paiele 
de pe 1 220 hectare, s-au 
executat arături pe 1533 
hectare și au fost însă- 
mînțate cu culturi duble 
800 hectare. (Ion Toader).

SISTEMATIZAREA SATELOR
(Urmare din pag. I)
pentru toate comunele, prevederile 
acestora nu sînt traduse în viață cu 
rigurozitatea și perseverența necesare. 
Nu se acționează in suficientă mă
sură de către consiliile populare pen
tru a explica cetățenilor necesitatea 
de a construi în toate localitățile — 
așa cum prevede legea — într-un 
regim sporit de înălțime, spre a asi
gura astfel atît o ocupare eficientă a 
terenului, cît și o echipare cu lucrări 
tehnico-edilitare în condiții de eco
nomicitate. Este necesar de aceea ca 
în apropiatele sesiuni să se analizeze 
temeinic cauzele care generează ase
menea situații. Cu atît mai mult, cu 
cît în unele județe, ca de pildă Con
stanta, Vaslui, Brăila, Tulcea ș.a., în 
ultimii doi ani s-au realizat prea pu
ține, sau chiar deloc, construcții de 
locuințe cu mai multe etaje. Oricare 
ar fi cauzele ce au generat asemenea 
situații, ele reflectă — fără îndoială — 
și o insuficientă activitate desfășu
rată în acest domeniu de către orga
nele locale de partid și de stat.

Un principiu fundamental prin care 
sistematizarea acționează' pentru dez
voltarea armonioasă a comunelor îl 
constituie așezarea ordonată a clădi
rilor, asigurarea unei estetici superi
oare a localităților. Or, se constată 
că amplasarea caselor în multe sate 
se face încă dezordonat, cu retrageri 
întîmplătoare față de axul străzii, 
față de garduri, ceea ce nu poate 
conduce la o înfățișare dorită a aces
tora. Asemenea cazuri se întîlnesc în 
localități ca Săcueni (județul Bihor), 
Păuliș (județul Arad) și altele, în 
care, deși s-a construit intens, nu 
pot fi citate ca exemple poziti
ve, Acest lucru reflectă, desi
gur, o slabă activitate și din partea 

consiliilor populare care n-au asigu
rat, în toate cazurile, aplicarea stric, 
tă a prevederilor legii, n-au explicat 
temeinic cetățenilor necesitatea rea
lizării unor locuințe în măsură să a- 
sigure atît cerințele actuale cît și de 
perspectivă ale. dezvoltării localită
ților.

Crearea unor condiții mai bune de 
confort populației din mediul rural 
necesită ca, paralel cu dezvoltarea 
economică, să se asigure și echiparea 
tehnico-edilitară corespunzătoare a 
localităților (alimentarea cu apă, ca
nalizarea, energia electrică și termică, 
modernizarea rețelei de circulație). 
Dacă celelalte obiective concrete ale 
sistematizării sînt pe cale de a prinde 
viață in tot mai multe localități, în
ceperea lucrărilor tehnico-edilitare ar 
trebui să stea mai mult în atenția 
consiliilor populare. Oricît de spec
taculoase ar fi realizările în dome
niul construcțiilor social-culturale, ele 
singure — fără dotările amintite — 
nu pot asigura așezărilor rurale 
gradul de civilizație așteptat de 
populația satelor.

Existența unor neajunsuri în do
meniul sistematizării rurale, ca cele 
semnalate, este legată — fără îndo
ială — și de insuficienta preocupare 
a unor consilii populare pentru asi
gurarea proiectelor, a materialelor de 
construcții, a utilajelor și asistenței 
tehnice necesare. în vederea stimu
lării construcțiilor de locuințe la sate, 
sprijinirii concrete a cetățenilor in 
aplicarea Legii sistematizării, s-a sta
bilit ca de acum înainte consiliile 
populare județene, comitetele lor 
executive, să -asigure în mod gratuit 
proiectele necesare. Conform acestor 
proiecte, în satele noastre trebuie să 
se înalțe case cu etaj, solide, ieftine 
și bine împărțite, care să contribuie 

la asigurarea unui nivel de locuire 
ridicat, păstrind și dezvoltînd tot
odată caracterul arhitectural specific 
al fiecărei localități.

Sesiunile consiliilor populare repre
zintă un bun prilej pentru analizarea 
activității desfășurate în domeniul 
sistematizării, pentru adoptarea unor 
măsuri concrete, energice, astfel incit 
neajunsurile semnalate să fie înlătu
rate cît mai grabnic. Asigurînd apli
carea în viață a schițelor de sistema
tizare, consiliile populare comunale, 
birourile lor executive sînt chemate 
să-și întemeieze întreaga activitate în 
acest domeniu — în spiritul indicații
lor conducerii partidului — pe o per
manentă conlucrare cu cetățenii, pe 
atragerea lor efectivă la înfăptuirea 
acestei opere puse în slujba dezvoltă
rii economico-sociale a tuturor sa
telor. Consultarea cetățenilor în rea
lizarea acestei activități atît de com
plexe, care privește însuși viitorul lo
calităților noastre rurale, nu trebuie 
socotită nici o clipă încheiată.

Avînd în vedere implicațiile adînci 
asupra evoluției viitoare a satului ro
mânesc, conducerea partidului a cerut 
în repetate rinduri ca întreaga acti
vitate de sistematizare să se desfă
șoare sub îndrumarea permanentă a 
organelor locale de partid, pentru a 
asigura astfel atît o valorificare de
plină a . potențialului economico-so- 
cial al comunelor, a experienței dc 
buni gospodari a sutelor de mii de 
locuitori ai satelor, cît și crearea 
tuturor condițiilor pentru dezvoltarea 
complexă economico-socială a așeză
rilor rurale. O cerință cu atît mal 
actuală astăzi, cînd rezolvarea cu 
succes a sarcinilor privind sistemati
zarea localităților rurale reprezintă 
factorul hotărîtor pentru dezvoltarea 
și prosperitatea satului românesc.

UDAREA CULTURILOR
*

Ploile din ultimul timp nu justifică slăbirea atenției pentru funcționarea 
neîntreruptă a sistemelor de irigații

Unitățile agricole din județul Vran- 
cea dispun de o suprafață totală 
irigată de 22 150 hectare, din care 
14 200 ha în sisteme mari și 7 950 ha 
în amenajări locale. Acum, cînd cul
turile au mare nevoie de apă — a- 
nalizele efectuate de centrele de 
avertizare a udărilor indică un de
ficit de umiditate în sol, în me
die de 1 000—1 200 metri cubi 
de apă la hectar — este imperios ne
cesar ca toate amenajările existente 
să fie folosite la capacitate maximă 
ziua și noaptea. Pornind de la aceas
tă cerință majoră, comandamentul 
județean urmărește zilnic și anali
zează săptămînal modul în care se 
îndeplinesc programele de udări, pre
cum și folosirea tuturor surselor de 
apă. în acest scop, la indicația birou
lui comitetului județean de partid, 
specialiștii organelor agricole județe
ne au desfășurat în fiecare unitate 
agricolă o amplă acțiune de identifi
care a tuturor surselor de apă, pre
cum și posibilitatea valorificării aces
tora prin soluții constructive simple 
și ieftine Ia irigarea culturilor pe su
prafețe mai mari decît cele planifica
te. Ăstfel, la unitățile agricole din 
zona Odobești, cooperativele agricole 
Gologanu, Nănești, Cotești, Suraia. 
Hîngulești, Vulturu, Corbița. Homo- 
cea și altele, suprafețele irigate su
plimentar se ridică la aproape 1000 
hectare. Folosirea la capacitate maxi

mă a amenajărilor existente rămîne 
însă problema prioritară pentru înde
plinirea programului județean de iri
gare a culturilor. Iată de ce am ur
mărit în mai multe unități agricole 
cum se aplică udările.

Cooperativele agricole din consiliul 
Intercooperatist Suraia au mari su
prafețe amenajate în sisteme locale. 
Aici, pe unele terenuri s-a trecut 
deja la udarea a 4-a și a 5-a. „întru- 
cît debitele de pe riul Putna au fluc
tuații mari în zonele unde avem pri
zele pentru captarea apei — ne spu
nea tovarășul Paul Radnev, inginer- 
șef al consiliului intercooperatist Sura
ia — am luat măsura de a muta 
aceste prize de-a lungul rîului. Mai 
mult, in timpul nopții, o parte din 
motopompe sint folosite pentru ali
mentarea cu apă a bălții Leica, de 
unde trebuie să irige cooperativa 
agricolă Hîngulești”. Și în alte coo
perative agricole din cele 37 care au 
amenajări locale de irigații — Măi- 
cânești, Bogza, Boghești, Gologanu, 
Străoane, Nănești — se urmărește 
folosirea fiecărei surse de apă Ia 
udarea culturilor.

Analiza modului cum s-au aplicat 
udările pînă la data de 23 iulie re
liefează faptul că nu în toate unități
le agricole sînt puse integral în 
valoare posibilitățile existente de 
irigare a culturilor. Este adevă
rat că unele surse de alimen

tare cu apă a sistemelor locale 
— pîraiele Rîmnicu-Sărat, Rîmna, 
Șușița, Lelea, Zăbrăuți, Putna pe 
unele porțiuni — nu au debitele ne
cesare. Tot atît de adevărat este și 
faptul că în unele locuri comanda
mentele locale și consiliile de condu
cere ale cooperativelor agricole nu a- 
cordă atenția cuvenită folosirii la ca
pacitate a amenajărilor, deși au sur
să de apă asigurată. Cooperativa a- 
gricolă Ciușlea are amenajate pen
tru irigații 360 hectare, iar sursa de 
apă este rîul Șiret. Ăici, udarea I 
s-a făcut pe numai 70 hectare. Cum 
se explică ? în ziua raidului, din cele 
3 agregate de aspersiune și 4 moto
pompe funcționau numai 2 moto
pompe și un agregat. De ce ? Aflăm 
că pe unele amenajări nu s-a dat 
drumul apei de ani de zile. Ca ur
mare, in bună parte acestea s-au de
gradat, iar culturile pe mai mult 
de 200 hectare nu au primit nici un 
strop de apă.

Ca și la sistemele mari, și la ame
najările locale aplicarea udărilor 
trebuie să se facă • neîntrerupt și pe 
timpul nopții. în unele cooperative a- 
gricole, cum sînt cele din Ciușlea, 
Sihlea și Milcovu, acest lucru nu se 
respectă.

Irigarea culturilor pe toate su
prafețele amenajate în județul Vran- 
cea impune și rezolvarea unor pro
bleme privind funcționarea la întrea

ga capacitate a sistemelor mari. în 
sistemul Biliești — Slobozia — Cio- 
răști, în suprafață de 12 000 hectare, 
declarat ca pus în funcțiune la data 
de 31 decembrie anul trecut, apar 
multe defecțiuni. Pină în prezent 
udarea întîi s-a făcut doar pe 
3 000 hectare, deoarece numai în in
tervalul 12 iunie—22 iulie au fost 
semnalate peste 100 de defecțiuni 
tehnice și căderi de tensiune care au 
dus la oprirea alimentării cu apă a 
sistemului. întrucît sistemul este în 
primul an de exploatare și deci în 
garanția constructorului — T.C.I.F. 
Galați — acesta are obligația să 
înlăture orice defecțiune sau ava
rie în cel mult 3—4 ore. în fapt, in
tervențiile se fac cu multă întîrziere, 
ceea ce se răsfrînge negativ asupra 
respectării programului de udări. Se 
impune o serioasă analiză asupra 
funcționării sistemului atît din partea 
constructorului, cît și a beneficiarului, 
spre a se asigura funcționarea ire
proșabilă a întregului sistem. Prin 
rezolvarea cît mai urgentă a proble
melor semnalate, în unitățile agrico
le din județul Vrancea vor putea fl 
asigurate condiții pentru irigarea cul
turilor pe suprafețe cît mai mari.

Aurel PAPAD1UC 
Dan DRAGULESCU



PAGINA 4 SCINTEIA - marți 27 iulie 1976

întrecerea
devine tot mai dîrză...

tn ansamblu, considerind 
ambele stiluri, atit cel 
greco-roman, concurs în
cheiat sîmbătă noaptea, cit 
Si stilul liber, la ale cărui 
întreceri vom asista înce- 
pînd de astăzi (marți 
27.07) se presupune că 
echipa de lupte a României 
va depăși, în ceea ce pri
vește numărul de medalii 
olimpice, realizările din 
anul 1972 de la Miinchen. 
După cum ne declara an
trenorul federal Ion Cor- 
neanu, se poate aprecia 
pe mai departe drept bună 
valoarea generală a forma
ției la stilul greco-roman, 
în acest înalt context o- 
limpic, fapt dovedit de cla
sarea în primele 8 locuri 
a luptătorilor români în 
cadrul a 9 dintre cele 10 
categorii de greutate și 
mai ales de cele 4 me
dalii — 3 de vicecampioni 
olimpici — cucerite de 
Gheorghe Berceanu, Nicu 
Gingă și Ștefan Rusu, pre
cum și cea de bronz, do- 
bîndită de Roman Co- 
dreanu. O subliniere a- 
parte se cuvine performan
tei lui Nicu Gingă, care, 
deși handicapat de 3 punc
te rele încă din cel de-al 
doilea tur din cauza unui 
arbitraj îndoielnic, a luptat 
pe mai departe cu o voin
ță și pricepere de admirat, 
pînă la dobindirea meda
liei de argint. Totuși, ră
mâne un sentiment de 
insatisfacție faptul că for
mația noastră la stilul 
greco-roman n-a obținut 
aici, la Montreal — spre 
deosebire de turneul din 
1972 — nici un titlu de 
campion olimpic.

O impresie neplăcută a 
lăsat comportarea în între
ceri a trăgătorilor noștri. 
Din 1952 încoace nu a fost 
ediție a jocurilor la care 
formația de tir să nu fi 
contribuit rrtăcar cu cite o 
medalie olimpică la repre
zentarea internațională a 
sportului nostru. Fără să 
fi sosit încă vremea bilan
țurilor, constatăm totuși 
că trăgătorii, ■ scrimerii 
(deocamdată, la probele in
dividuale) și canotorii s-au 
prezentat la aceste con
cursuri olimpice foarte de
parte de pronosticurile și 
angajamentele formulate.

Duminică seara, tînărul 
Vasile Didea, cîștiga pe 
ringul din Montreal al 
doilea meci consecutiv, cel

— CORESPONDENTA DIN MONTREAL —

împotriva lui Stancev 
(Bulgaria). Povestea parti
cipării lui Didea la tur
neul olimpic e interesantă 
din citeva puncte de vedere. 
Cu foarte puține zile înain
tea plecării spre Canada, 
i se constatase o fractură, 
e drept în curs de consoli
dare, a piramidei nazale ; 
ea se produsese probabil 
la unul dintre meciurile de 
verificare. Din această 
cauză era să rămînă aca
să. Au fost ore lungi de 
discuții între medici, an
trenori, conducători ai fe

ternice în ansamblu, poate 
cele mai puternice, iar cea 
din urmă prezintă, oare
cum pe neașteptate, mai 
multi pugiliști de cea mai 
înaltă clasă tehnică și 
spectaculară. Astfel, și la 
categoria lui Simion Cuțov 
— dar pe partea cealaltă a 
tabloului — se află Ho
ward Davis, cu posibilități 
de a ajunge în finală. Deo
camdată, Simion îl va în- 
tîlni (27 iulie) pe suedezul 
Lundby, iar apoi, foarte 
probabil, pe Solomin 
(U.R.S.S.), campion mon

• De la luptători așteptăm noi suc
cese • Boxerii s-au comportat, pînă 
acum, bine ; dar greul abia începe
• Gimnastele - fetele noastre de 

aur - se întorc astăzi în țară

derației, iar plnă la urmă 
s-a hotărît participarea lui 
la Olimpiadă. Acum, aici 
pe ring, Didea s-a luptat 
atît de decis cu adversarii 
încît nici nu îți vine să 
crezi că a trecut peste un 
asemenea accident. Iar, 
dacă cumva îl va învinge 
pe viitorul adversar — pu
ternic și plin de ambiție, 
cum e iugoslavul Kaciar 
— atunci Didea va putea 
cuceri chiar o medalie 
olimpică.

De altfel, la primele opt 
categorii de greutate, în 
turneul de box s-a ajuns 
în pragul medaliilor. Prin 
urmare, Ciochină, Simion 
și Calistrat Cuțov, Zilber- 
man și Didea ar mai avea 
nevoie de cite un singur 
meci victorios pentru a im- 
tra-în sfei-turile de finale, 
unde orice medalie de 
bronz este punctul de por
nire. în cazul lui Ciochi
nă, adversarul viitor (27. 
iulie) va fi Nowakowsky 
(R. D. Germană), ceea ce 
nu-i chiar de temut prin 
comparație cu situația din' 
partea opusă a tabloului 
unde se află nord-ameri- 
canul Armstrong și cuba
nezul Herrera. Trebuie să 
vă spun că la acest turneu 
olimpic formațiile Cubei 
și S.U.A. sînt foarte pu

dial al categoriei 60 kg, în-> 
tr-un meci de veche riva
litate sportivă. Și fratele 
mai mare, Calistrat Cuțov, 
va avea în față (27 iulie) 
un rival bine cunoscut — 
bulgarul Kolev. Dacă își 
va lua revanșa și va în
vinge, atunci Calistrat va 
fi opus cîștigătorului din 
partida Aldama (Cuba) — 
Nagy (Ungaria). In partea 
cealaltă a tabloului se gă
sește marele favorit al pre
sei de aici, nord-america- 
nul Ray Leonard, dar și 
Beyer (R.D.G.), alt vechi 
și reputat european.

Viitorul meci al lui Vic
tor Zilberman va fi contra 
portoricanului Santos, iar 
în caz de succes, foarte 
probabil Bachfeld (R.D.G.). 
De partea cealaltă a ta
bloului s-a produs rezulta
tul cel mai senzațional al 
turneului — înfrângerea 
înainte de limită, după o 
întrecere de extremă duri
tate, a lui Emilio Correa

„LEGENDE OLIMPICE"
încă din antichitate, olimpia

dele au generat nu numai per
formanțe, ci și poeme, imnuri, 
ode ; tot la fel, olimpiadele au 
născut legende. Nu altfel se in- 
timplă în timpurile moderne. 
Fiecare ediție își are întimpiă- 
rile sale aparte, eroii săi de 
excepție, poemele și cîntecele 
închinate acestora. Și, desigur, 
fiecare ediție își are legen
dele ei.

Stejarul fermecat
A fost odată, undeva in Car- 

pați, un stejar fermecat. Un 
voievod viteaz, erou de istorie 
trăită și de legendă, se jucase, 
în copilărie, in preajma și 
in ramurile acestui stejar și 
de-atunci copacul căpătase ha
ruri deosebite: toți copiii care 
se jucau la umbra lui căpătau 
darul de a împlini fapte mari, 
precum voievodul cel din veac, 
spre faima lor și a neamului 
lor. într-o bună zi, la umbra 
stejarului s-au adunat la joacă 
un pilc de fetițe. Și privind ele 
dansul nemaivăzut al veverițe
lor din ramurile stejarului, le-a 
fost drag să-l învețe. Au urcat 
în ramuri și l-au învățat. Apoi

AGENȚIA „FRANCE PRESSE" 
a transmis, 1N 26 IULIE, următo
rul tabel al situației medaliilor 
după CEA DE-A OPTA ZI de 
competiții — 105 titluri decernate :

Țara aur argint bronz

R.D.G. 26 16 12
U.R.S.S. 25 25 20
S.U.A. 21 21 14
R.F.G. 6 5 10
Bulgaria 4 6 4
România 3 5 5
Japonia 3 4 6
Polonia 3 2 4
Marea Britanie 2 3 2
Cehoslovacia 2 2 3
Ungaria 2 1 4
Finlanda 2 0 0
Italia 1 3 2
Iugoslavia 1 1 0
Mexic 1 0 0
Trinidad 1 0 0
Norvegia 1 0 0
Cuba 1 0 0
Canada 0 2 6
Olanda 0 2 2
Franța 0 1 4
Portugalia 0 1 0
Belgia 0 1 0
Jamaica 0 1 0
Suedia 0 1 0
Danemarca 0 0 2
Australia 0 0 2
Austria 0 0 1
Iran 0 0 1
Noua Zeelandâ 0 0 1

SCRIMĂ
Proba individuală feminină de flo

retă s-a încheiat cu victoria maghia
rei Ildiko Schwarzenberger, care a 
întrecut-o în baraj pe Maria Con
solată Collino (Italia), cîștigătoa- 
rea medaliei de argint. In turneul fi
nal, ambele scrimere au obținut cîte 
4 victorii, fiind urmate de Elena Be
lova (U.R.S.S.) — 3 victorii.

CLASAM
ÎNOT

100 m bras feminin : 1. Hannelore 
Anke (R.D. Germană) — l’ll”16/100;
2. Liubov Rusanova (U.R.S.S.) —
1T3”04/100 ; 3. Marina Koșevaia
(U.R.S.S.) — l’13”30/100. 400 m mixt 
feminin : 1. Ulrike Tauber (R.D. Ger
mană) — 4’42”77/100, nou record mon
dial ; 2. Cheryl Gibson (Canada) — 
4’48’TO 100 ; 3. Becky Smith (Canada)
— 4’50”48/100. 200 m bras masculin :
1. David Wilkie (Marea Britanie) — 
2T5”ll/100, nou record mondial ; 2.
John Hencken (S.U.A.) — 2’17”26/100:
3. Rick Colella (S.U.A.) — 2’19”20/100. 
200 m spate masculin : 1. John Na
ber (S.U.A.) — l’59”19/100. nou record 
mondial ; 2. Peter Rocca (S.U.A.) — 
2'00”55 100 ; 3. Dan Harrigan (S.U.A.)
— 2’01”35/100.

LUPTE 
GRECO-ROMANE

Clasamentele finale ale concursului 
olimpic : Categ. 48 kg : 1. Aleksei 
Șumakov (U.R.S.S.) ; 2. Gheorghe 
Berceanu (România) ; 3. Ștefan An- 
ghelpv (Bulgaria). Categ. 52 kg : 1. 
Vitali Konstantinov (U.R.S.S.) ; 2. 
Nicu Gingă (România) ; 3. Koichiro 
Hirayama (Japonia). Categ. 57 kg :
1. Pertti Ukkola (Finlanda) ; 2. Ivan 
Frgici (Iugoslavia) ; 3. Farhat Mus
tafin (U.R.S.S.). Luptătorul nostru 
Mihai Boțilă a ocupat locul 5. Categ. 
62 kg : 1. Kazimier Lipien (Polonia);
2. Nelson Davidian (U.R.S.S.) ; 3.
Laszlo Reczi (Ungaria). Românul Ion 
Păun — locul 5. Categ. 68 kg : 1. Su
ren Nalbadian (U.R.S.S.); 2. Ștefan 
Rusu (România) ; 3. Heinz-Helmut
Wehling (R.D. Germană). Categ. 74 
kg : 1. Anatoli Bîkov (U.R.S.S.) ; 2. 
Vitezlav Macha (Cehoslovacia) ; 3. 
Karl-Heinz Helbing (R.F. Germania). 
Gheorghe Ciobotaru (România) — 
locul 6. Categ. 82 kg : 1. Momir Pet- 
kovici (Iugoslavia) ; 2. Vladimir Șe- 
boksarov (U.R.S.S.) ; 3. Ivan Kolev 
(Bulgaria). Ion Enache (România) — 
locul 5. Categ. 90 kg : 1. Valeri Re- 
zanțev (U.R.S.S.) ; 2. Stoian Ivanov

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ

GIMNASTELE ROMÂNCE
continuă să fie elogiate în presa

internațională

(Cuba) fost campion mon
dial și olimpic. Dar, dacă 
ținem seama de înalta va
loare a pugilistului învin
gător — Pedro Gammaro 
(Venezuela) ale cărui cali
tăți le-am apreciat la ulti
mul turneu „Centura de 
aur“ — atunci vedem că nu 
este vorba de o surpriză în 
adevăratul înțeles al cu- 
vintului. Totuși, nici calea 
lui Ggmmaro nu e liberă 
de acum înainte ; in fața sa 
se află alt nord-american, 
Jackson, din aceeași clasă 
pugilistică. Despre Vasile 
Didea am amintit mai îna
inte ; remarc în plus că 
unul dintre semifinaliști va 
fi cu multă probabilitate 
cubanezul Garbey, în timp 
ce in partea opusă a ta
bloului e înscris Lemus 
(Venezuela), ambii bine 
cunoscuți prin participarea 
lor la „Centura de aur“ de 
la București. Astăzi, Alee 
Năstac va trece aproape si
gur de australianul Mc El 
Waine, iar la 28 iulie, tot 
atit de probabil, de brazi
lianul Martins. Primul 
meci, intr-adevăr foarte 
dificil, va fi în ziua urmă
toare în semifinale, posibil 
cu americanul Michael 
Sprinks. Tot astăzi, însă' 
seara (1,00 ora Bucu-< 
reștiului), Mircea Simon va 
boxa contra jamaicanului 
Berbick, iar în caz de suc
ces, cu învingătorul din 
partida Suvandjev (Bulga
ria) — Ivanov (U.R.S.S.) 
la 28 iulie. Stevenson 
(Cuba), Tate (S.U.A.), Bie- 
galksy (Polonia) și Hus- 
sing (R.F.G.) se află toți 
de partea cealaltă a tablou
lui. Cît îl privește pe Da- 
finoiu. cu el sorții au fost 
ceva mai blinzi. El va sus
ține primul meci la 28 iu
lie în compania lui Burgess 
(Bermude), iar dacă va 
trece peste acest „hop“ va 
boxa în ziua imediat ur
mătoare pentru o medalie 
de bronz sau una de ar
gint, posibil contra cubane
zului Soria.

în încheiere, vă informăm că gimnastelor noastre 
dragi li s-a făcut tare dor de casă. în consecință, ele 
se întorc în țară astăzi, marți. Sosirea — pe aeroportul 
Otopeni, în jurul orei 15,00. Aici, la Montreal, fetele 
noastre de aur au primit multe aplauze și multe flori. 
Dar florile de acasă au alt parfum...

Valerlu M1RONESCU

l-au arătat lumii întregi, la 
Montreal, bucurind-o și ui
mind-o. „De unde atita har ? 
De unde atita frumusețe?" „Din 
vraja stejarului nostru de-acasă“, 
au răspuns fetițele și au arătat 
cu degetul, pe hartă, locul unde 
se află acel stejar: „La Borzești, 
în Moldova, pe-un picior de plai, 
pe-o gură de rai..." Dar, de-acum 
legenda se mută in baladă.

Două inele...
Emblema olimpică este al

cătuită din cinci inele. Ele sim
bolizează cele cinci continente 
înfrățite, dar mai pot simboliza, 
cum scrie Henry de Montherlant, 
și calitățile care se cer unui 
olimpic: Curajul, Dăruirea. O- 
menia, Frumusețea, Onoarea. La 
vremea jocurilor, două dintre 
mele sînt desprinse din emblemă 
și devin cel mai nobil dintre 
aparatele întrecerii gimnaștilor. 
Deunăzi, la Montreal, un olimpic 
din România a concurat la inele 
— deși avea brațul rănit, ca o 
aripă frîntă — infruntînd astfel 
și durerea din fibra de carne 
și deznădejdea din fibra sufle
tului. A cucerit, în aceste con

diții, medalia de bronz. Cei pe 
care i-a mișcat această faptă — 
și nu sint puțini — spun că at
letul respectiv își alesese, pentru 
concurs, din emblema olimpică, 
inelele pe care scrie Curaj și 
Onoare.

Hermes '76
Poștașul zeilor se numea Her

mes. El avea aripi la picioare și 
o ținea tot intr-o alergătură 
purtînd misive de tot felul de 
la un zeu la altul. Avind aseme
nea antrenament, Hermes nu 
obosea niciodată — calitate care 
s-a transmis, prin veacuri, tu
turor muritorilor din breasla lui 
Hermes. Dovadă: poștașul din 
Mexic, care a sosit deunăzi 
primul in proba de 20 km marș 
a Olimpiadei. Cine se miră de 
performanța lui, să-nvețe să-i 
vadă, la glezne, perechile de 
aripi moștenite de la Hermes. 
Din miliardele de muritori care 
urmăresc in aceste zile isprăvile 
de la Montreal, numai poștașii 
mapamondului nu s-au mirat 
de performanța confratelui lor 
mexican.

Petre DRAGU

ENTE, REZULTATE
(Bulgaria) ; 3. Czeslaw Kwiecinski 
(Polonia). Categ. 100 kg : 1. Nikolai 
Balboșin (U.R.S.S.) ; 2. Kamen Go- 
ranov (Bulgaria) ; 3. Andrzej Skrzy- 
lewski (Polonia). Nicolae Martinescu 
s-a clasat pe locul 7 la egalitate cu 
Jozef Farkas (Ungaria). Categ. peste 
100 kg : 1. Aleksandr Kolcinski
(U.RS.S.) ; 2. Aleksandr Tomov (Bul
garia) ; 3. Roman Codreanu (Româ
nia).

* BOX
Campionul român Calistrat Cuțov 

(ușoară) a repurtat un nou succes, 
obținînd decizia la puncte (cu 5—0) 
in fața lui Sjamsul Haraphap (Indo
nezia). Un alt favorit al acestei ca
tegorii, bulgarul Vladimir Kolev, 
vicecampion al lumii la Havana, l-a 
întrecut la puncte pe vest-germanul 
Ernst Miiller.

CANOTAJ
Campionii și medaliații cu argint 

și bronz : schif simplu : 1. Pertti 
Karppinen (Finlanda) 7’29”03/100 ; 2. 
Peter Kolbe (R. D. Germană) 7’31” 
67/100 ; 3. Joachim Drefke (R.D. Ger
mană) 7’38”03 100 ; 2 f.c. 1. R.D. Ger
mană 7'23”31/100; 2. S.U.A. 7’26”73/ 
100 ; 3. R. F. Germania 7’30”03/100 ; 
dublu vîsle ; 1. Norvegia 7T3”20,100 ;
2. Anglia 7T5”26/100 ; 3. R. D. Ger
mană 7’17”45/100 ; 4 plus 1 rame : 1. 
U.R.S.S. 6’40”22 100 ; 2. R.D. Germa
nă 6’42”70/100 ; 3. R.F. Germania
6’46”96/100 ; 4 plus 1 vîsle : 1. R.D. 
Germană 7’58”99 100 ; 2. U.R.S.S. 8'01” 
82/100 ; 3. Cehoslovacia 8’03”28T00 ; 
4. f.c. : 1. R.D. Germană 6’37”42/100;
2. Norvegia 6’41”22100 ; 3. U.R.S.S. 
6’42”52/100 ; 8 plus 1 : 1. R.D. Germa
nă 5’58”29/100 ;. 2. Anglia 6’00”82,’100 ;
3. Noua Zeelandă 6’03”51/100.

BOX
Două mari surprize : La categoria 

simimijlocie. Gamarro (Venezuela) a 
obținut victoria prin abandon in re
priza a 3-a în fața campionului olim
pic cubanezul Correa, iar la categoria 
mijlocie-mică polonezul Rybicki a

Trimișii speciali ai ziarelor și re
vistelor din întreaga lume la J. O. 
de la Montreal continuă să comen
teze strălucita evoluție a gimnaste
lor din România.

„POLITYKA" — Varșovia : „La 
Olimpiada de la Montreal, atenția 
publicului a fost polarizată de evo
luția gimnastelor românce Nadia 
Comăneci și Teodora Ungureanu, 
precum și a gimnastei sovietice Ma
ria Filatova, care au devenit obiect 
de adorație pentru spectatorii pre- 
zenți în fiecare seară la sala Forum. 
De cîte ori a primit Nadia Comă
neci nota maximă — 10 — pici nu-mi 
mai amintesc. Știu doar că sala a 
primit aceasta cu ovații ce nu s-au 
mai auzit demult, deși am mai fost 
martor la nenumărate manifestări 
de prestigiu".

„FRANKFURTER ALLGEMEINE" l 
„Cînd Nadia Comăneci se învîrtește 
printre paralele, pe un spectator 
obișnuit îl trec fiorii, cînd sare peste 
aparate ai impresia că nu va mal 
reveni niciodată pe sol, cînd se miș

Medaliații noștri

GHEORGHE BERCEANU NICU GINGĂ
— medalie de argint — — medalie de argint —

Născut în 28 decembrie 1949 la Du
năreni, județul Dolj. A început să 
practice luptele din 1965 — la clubul 
„Electroputere" din Craiova, sub în
drumarea antrenorului Ilie Mari
nescu. Acum face parte din clubul 
„Steaua" București (antrenor Gheor
ghe Șuteu). Performanțe anterioare: 
campion olimpic la Miinchen (1972), 
dublu campion mondial (1969, 1970), 
dublu campion european (1970, 1972).

ȘTEFAN RUSU
— medalie de argint —

Născut tn 2 februarie 1956 la Ră
dăuți, unde a și debutat în această 
disciplină sportivă. Este membru al 
clubului „Steaua". Performanțe an
terioare : vicecampion mondial de 
juniori (1975), campion european de 
juniori (1974), vicecampion european 
de seniori (1976), 

dispus la puncte cu o decizie de 3—2 
de Charles Walker (S.U.A.).

CĂLĂRIE
Concursul complet a fost câștigat 

de echipa S.U.A., urmată de R. F. 
Germania și Australia. La individual, 
medalia de aur a fost decernată a- 
mericanului Edmund Coffin, urmat 
de John Plumb (S.U.A.) și Karl 
Schultz (R.F. Germania).

ATLETISM
Clasamentul în proba masculină de 

800 m : 1. Alberto Juantorena (Cuba)
— l’43”50/100, nou record mondial ;
2. Ivo Van Damme (Belgia) — 1’43” 
86/100 ; 3. Richard Wohlhuter (S.U.A.)
— l’44”12/100 ; 400 m garduri : 1. Ed
win Moses. (S.U.A.) — 47”64/100, nou 
record mondial ; 2. Michael Shine 
(S.U.A.) — 48”69/100 ; 3. Evgheni Ga- 
vrilenko (U.R.S.S.) — 49”45/100. 100 
m plat feminin : 1. Annegret Richter 

"(R.F. Germania) — 11”08/100 ; 2. Re- 
nate Stecher (R.D. Germană) — 11” 
13/100 ; 3. Inge Helten (R.F. Germa
nia) — 11”17 T00 : aruncarea discului 
masculin : 1. Mac Wilkins (S.U.A.)
— 67,50 m — campion olimpic ; 2. 
Wolfgang Schmidt (R.D. Germană)
— 66.22 m ; 3. John Powell (S.U.A.)
— 65,70 m.

ÎNOT
Medaliați olimpici : 100 m liber băr

bați : 1. Jim Montgomery , (S.U.A.) 
49”99/100, nou record mondial ; 2.
Jack Babashoff (S.U.A.) 50”81/100 ; 3. 
Peter Nocke (R.F. Germania) 51”31/ 
100. nou record european. 800 m liber 
femei : 1. Petra Thumer (R.D.G.) 
8’37”14 100, nou record mondial; 2. 
Shirley Babashoff (SiU.A.) 8’37”59/ 
100 ; 3. Wendy Weinberg (S.U.A.) 8’ 
42”60/100. 200 m spate femei : 1. Ulri
ke Richter (R.D.G.) 2’13”43/100 ; 2. 
Birgit Treiber (R.D.G.) 2’14”97/100 ;
3. Nancy Garapick (Canada) 2’15”
60 100. 400 m mixt bărbați : 1. Rod 
Stracham (S.U.A.) 4’23”68/100, nou re
cord mondial : 2. Tim Mckee (S.U.A.) 
4’24”62/100 ; 3. Andrei Smirnov 

că pe bîrnă ca și cum ar merge pe 
stradă și apoi face exerciții la sol 
cu grația unei balerine, ei bine, 
cînd face toate acestea trebuie să 
vorbim despre acrobație, balet, spec
tacol artistic perfect".

„EL MOUDJAHID" — Alger : 
„Obținînd de 7 ori nota 10, Nadia 
Comăneci, cu inimitabilul său talent, 
a dominat concursul feminin olim
pic de la Montreal. Ea a fost primi
tă ca o adevărată vedetă și aplauzele 
frenetice ale publicului prezent în 
sală nu mai conteneau. în timp ce 
în metroul care ducea spectatorii 
spre bazele sportive olimpice se 
putea auzi în toate limbile lumii 
pronunțîndu-se numele româncei Co
măneci".

„L’EXPRESS" din 26 iulie consa
cră coperta sa în culori Nadiei Co
măneci, în zbor deasupra birnei, cu 
legenda : „Nadia Comăneci. 14 ani 
și jumătate, medalie de aur la gim
nastică" și cu citatul „farmecul im
presionează ochiul, meritul cucereș
te sufletul".

Născut în 10 martie 1953 Ia Gos- 
tinu, județul Ilfov. A început să 
practice luptele în 1969 la clubul 
„Rapid" București, sub îndrumarea 
antrenorului Marin Belușica. Face 
parte din clubul „Dinamo" București 
(antrenori Ion Cernea și Dumitru 
Cuc). Performanțe anterioare : cam
pion european (1972) și mondial 
(1973) de juniori, campion mondial 
de seniori (1973).

ROMAN CODREANU
— medalie de bronz —

Născut în 17 noiembrie 1952 la 
Vața de Jos. județul Hunedoara. A 
început să practice luptele la „Va
gonul" Arad (antrenor Teodor Bli- 
daru). Performanțe anterioare : me
dalie de bronz la Mondialele din 
1975, dublu vicecampion european de 
juniori (1970, 1972), medalie de bronz 
la Europenele din 1975.

(U.R.S.S.) 4’26”90/100. Ștafeta 4x100 
m liber femei : 1. S.U.A. (Babashoff, 
Sterkel, Peyton, Boglioli) 3’44”82/100, 
nou record mondial ; 2. R.D.G. 3’45” 
50/100 — record european ; 3. Canada 
3’48”81/100.

SCRIMĂ
Medaliații la floretă pe echipe 

(masculin) : 1. R.F.G. (Thomas Bach, 
Harald Hein, Klaus Reichert. Matthi
as Behr) ; 2. Italia ; 3. Franța.

BOX
Duminică seara, Victor Zilberman 

(categoria semimijlocie) l-a întrecut 
la puncte (decizie 5—0) pe Colin Jo
nes (Marea Britanie), iar Vasile Di
dea (categoria mijloci-e-mică) a dispus 
tot la puncte (decizie 3—2) de bulga
rul Naiden Stancev.

HALTERE
, Titlul olimpic la categoria 90 kg a 

fost cîștigat, duminică seara, de so
vieticul David Rigert (382,5 kg), ur
mat de Lee James (S.U.A.) 362,5 kg 
și Atanas Sopov (Bulgaria) 360 kg.

FOTBAL
Trei dintre meciurile disputate in 

sferturile de finală ale turneului de 
fotbal s-au încheiat cu victorii la 
scor : Brazilia — Israel 4—1, R.D. 
Germană — Franța 4—0, Polonia — 
R.P.D. Coreeană — 5—0. In cel de-al 
patrulea sfert de finală, selecționata 
Uniunii Sovietice a întrecut, după o 
partidă mai strînsă debit se aștepta, 
formația Iranului cu 2—1 (1—0). în
vingătoarele s-au calificat pentru se
mifinale.

SĂRITURI ÎN APA
In proba de sărituri de la platfor

mă (femei) — medalia olimpică de 
aur a fost ciștigată de .sovietica Ele
na Vaițekovscaia. Medalia de argint 
— suedeza Ulrika Knape, iar cea de 
bronz — americana Deborah Wilson.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A LIBERIEI

Excelenței Sale
Domnului dr. WILLIAM R. TOLBERT jr.

Președintele Republicii Liberia

Cu prilejul celei de-a 129-a aniversări a proclamării independenței de 
stat a Republicii Liberia. îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in nu
mele poporului și guvernului român, precum și al meu personal, cele mal 
călduroase felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului liberian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Republica Liberia se vor dezvolta continuu pe 
multiple planuri, iar conlucrarea lor pe arena internațională va deveni tot 
mai rodnică, corespunzător intereselor popoarelor noastre, al instaurării unei 
noi ordini politice și economice, al păcii și destinderii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cu 129 de ani te 
urmă, pe harta conti
nentului negru apă
rea prima republică 
africană — Liberia. 
Negrii amerioani, eli
berați din sclavie, au 
întemeiat la 26 iulie 
1847 Liberia — țară 
situată în partea de 
vest a Africii.

Pînă nu de mult, Li
beria era cunoscută ca 
o mare producătoare 
de cauciuc natural, 
dispunând de aproxi
mativ 10 milioane de 
arbori. în perioada 
din urmă, Liberia a 
fost supranumită „țara 
munților de fier", ca 
urmare a descoperirii 
unor mari zăcămin
te — peste un miliard 
de tone ; în prezent, 
nu mai puțin de 40 la 
sută din minereul de 
fier produs în Africa 
revine Liberiei. Gu
vernul liberian își în
dreaptă acum atenția

ta direcția prelucrării 
te tară a acestei im
portante bogății. Tot
odată, se depun e- 
forturi pentru dezvol
tarea și diversificarea 
agriculturii, extinzîn- 
du-se plantațiile de 
cacao, cafea, palmieri 
pentru obținerea ule
iului ș.a. O atenție 
deosebită se acordă 
creării de cadre na
ționale, statul alocînd 
fonduri însemnate în 
acest scop.

In spiritul tradițio
nalei sale politici de 
prietenie și solidarita
te cu țările africane, 
cu toate țările care au 
pășit pe calea dezvol
tării independente, 
România a stabilit și 
amplifică cu Liberia 
relații de prietenie și 
colaborare, bazate pe 
stimă și respect re
ciproc. Cronica aces
tor relații a înscris ca 
evenimente de cea

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Liberia, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al acestei țări la Bucu
rești, Henry T. Hoff jr., a oferit, luni, 
o recepție.

Au luat parte Ion Ioniță, viceprim- 
ministru al guvernului, Nicolae Gio- 
san, președintele Marii Adunări Na
ționale, Constantin Dăscălescu, se
cretar al C.C. al P.C.R., Suzana Gâ- 
dea, ministrul educației și învăță- 
mintului, Ștefan Nicolae, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, alte persoane o- 
ficiale.

’Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în

IERI SEARĂ, GONG INAUGURAI IA MAMAIA

Concursul național
de muzică ușoară

Luni seara, orches
tra Radioteleviziunii, 
condusă de artistul e- 
merit Sile Dinicu, a 
deschis, prin cunoscu
tul semnal muzical al 
festivalurilor, cea de-a 
Xl-a ediție a Concur
sului național de mu
zică ușoară — Mamaia 
1976, organizat de Con
siliul Culturii și Edu
cației Socialiste, Ra- 
dioteleviziunea româ
nă și Uniunea compo
zitorilor.

Este, de fapt, etapa 
finală a concursului 
declanșat acum citeva 
luni, timp în care 
s-au făcut înscrierile 
in concurs (186 de pie
se de muzică ușoară) 
și selecția celor 30 de 
melodii admise pen
tru serile de cîntec și 
poezie de la Mamaia. 
Ca de obicei, în pri
ma seară au fost pre
zentate 15 cîntece în- 
tr-o primă variantă 
orchestrală și de in
terpretare.

Tematic, s-a remar
cat preocuparea crea
torilor de a realiza 
cintece închinate pă- 
mîntului românesc, 
oamenilor care l-au 
apărat în vremuri 
de restriște, iar azi 
ti conferă dimen
siunea unui stat so
cialist ta plină dez
voltare materială și 
spirituală. Am reținut 
din acest grupaj de 
piese melodiile „Cei 
100 de ani" (muzică și 
versuri : George Gri- 
goriu), în care autorul, 
evocînd veacul scurs 
de la cucerirea inde
pendenței, face vi
brantă imaginea îm
plinirii, în contempo

raneitate („ani-victo- 
rii“, „ani-erdi"), a ide
alurilor străbunilor 
noștri. „E soare pe 
pămint" (muzica : Ca
melia Dăscălescu, ver
surile : Eugen Rotaru) 
constituie un îndemn 
patetic adresat tinerei 
generații pentru a des
coperi și îndrăgi fru
musețile „de poveste" 
ale țării în care s-au 
născut. „România" 
(muzica: Temistocle
Popa, versurile : Aurel 
Storin), care a în
cheiat apoteotic primul 
concert al concursului
— aducînd un convin
gător prinos de recu
noștință eroilor cres
cuți pe meleagurile 
carpatine, de la Tudor 
și Mihai, Mircea și 
Ștefan, pină la condu
cătorul de azi al des
tinelor României în 
drumul spre comunism
— se înscrie în nota 
generală, bună, a a- 
cestei prime seri.

Acestor piese muzi
cale li se adaugă „Casa 
mea" (muzica : Flo
rin Bogardo, versuri
le : Alexandru Mandy), 
„Azi, aici, acum" (mu
zica : Gelu Solomo- 
nescu, versurile : Mir
cea Block), „Poveste 
adevărată" (muzica : 
Ion Cristinoiu, versu
rile : Mihai Dumbra
vă), cîntece cu regis
tre melodice variate 
în care sentimentul 
patriotic este exprimat 
cu căldură și sinceri
tate.

Publicul estival a as
cultat și cîntece cu și 
despre tineri, vesele, 
pline de ritm : „Car
naval pe litoral" (mu
zica i Ion Cristinoiu,

Medaliatele noastre la canotaj

Echipajul românesc de 4 -|-1 visle, distins cu medalia de bronz : Ioana Tu- 
doran, Maria Micșa, Felicia Afrâsiloala, Ellsabeta Lazâr. La cirmâ (prima 

din stingă) — Elena Giurcd

mai mare însemnătate 
vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în 
Liberia, în martie 1974, 
urmată, în toamna a- 
celuiași an. de vizita 
președintelui William 
Tolbert jr. te țara 
noastră. Convorbirile 
avute, Declarația so
lemnă comună sem
nată, celelalte acor
duri și înțelegeri rea
lizate consemnează 
voința comună a celor 
două țări și popoare 
de a da un conținut 
tot mai bogat legătu
rilor bilaterale, con- 
figurînd cadrul unei 
ample colaborări re
ciproc avantajoase. 
Dezvoltarea în con
tinuare a acestei co
laborări prietenești co
respunde intereselor 
celor două țări și 
popoare, cauzei făuri
rii unei lumi mai bune 
Si mai drepte.

tara noastră, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Liberia, Charles 
Cecil Dennis jr., cu prilejul zilei na
ționale a acestei țări.

★
Cu prilejul celei de-a 129-a ani

versări a proclamării independenței 
de stat a Republicii Liberia. însărci
natul cu afaceri ad-interim al aces
tei țări la București. Henry T. Hoff 
jr., a vorbit, luni, la posturile noas
tre de radio și televiziune.

(Agerpres)

versurile : Mihai Dum
bravă). „De la alfa la 
omega" (muzica și ver
surile : Mihai Dum
bravă), „Să fii învin
gător" (muzica : Te
mistocle Popa, versu
rile : Margareta Pîsla- 
ru). Și... un singur 
cîntec de dragoste (nu 
este prea puțin, sti
mați compozitori și 
textieri ?) : „De-ar fi 
fost să fiu" (muzica : 
George Grigoriu, ver
surile : Andreea An
drei), o melodie cu 
încărcătură de sensi
bilitate și poezie.

Soliștii (Mirabela 
Dauer, Sergiu Cioiu, 
Luchi Marinescu. Au
relian Andreescu, 
Margareta Pîslaru, 
Cornel Constanținiu, 
Doina Spătaru. Gh. 
Sava, Corina Chiriac, 
Olimpia Panciu. Mi
hai Constantinescu, 
Angela Ciochină. Mi
hai Dumbravă. Doina 
Stănescu, Adrian Rom- 
cescu și Doina Badea 
— în ordinea intrării 
în scenă) au „servit" 
cu pasiune melodiile 
încredințate.

A urmat un reușit 
recital de muzică u- 
șoară românească, a- 
decvat serii estivale 
și încheierii primei 
„runde" a concursu
lui.

Să așteptăm seara 
următoare, care va a- 
duce la rampă celelal
te 15 cîntece, cu spe
ranța că dintre ele cît 
mai multe vor deveni 
șlagărele anului.

Sărbătoarea cântecu
lui de la Mamaia con
tinuă.

Jean BADEA
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Tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceausescu 
a primit pe acad. prof. A. M. Prohorov

Plecarea tovarășei Dolores Ibarruri
Tovarășa academician dr. ing. 

Elena Ceaușescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., director general al Institutu
lui central de cercetări chimice, a 
primit, luni după-amiază. în stațiu
nea Neptun, pe acad. prof. A. M. 
Prohorov, laureat al premiului Nobel 
pentru fizică, director al Institutului 
de fizică „P. N. Lebedev" din Mos
cova, care efectuează o vizită în tara 
noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință si Tehnolo
gie.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, a avut loc un schimb de pă
reri privind activitatea de cercetare 
științifică din România și Uniunea 
Sovietică. Cu acest prilej, a fost sub
liniată cu satisfacție evoluția fruc
tuoasă a relațiilor de colaborare sta
tornicite între oamenii de știință ro
mâni si sovietici, evidențiindu-se re

Plecarea delegației guvernamentale
din R. P.

Luni la amiază a părăsit Capitala 
delegația guvernamentală condusă de 
Damdinghiin Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, președintele părții 
mongole in Comisia interguverna- 
mentală de colaborare economică și 
tehnico-științifică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

vremea
Timpul probabil pentru 28, 29 șl 30 

iulie. în țară : în prima parte a in
tervalului, vremea va fi în general 
instabilă, mai ales în vestul țării și 
în regiunea de deal și de munte. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, însoțite de descărcări 
electrice mai frecvente în Crișana, 
Banat și zona muntoasă. Apoi vre
mea va deveni în general frumoasă

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală.
10,00 Emisiune în limba maghiară.
11,45 Telex.
16,00 Matineu de vacanță: Ursulețul 

Yogi și prietenii lui (IV).
16.30 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976. Rezumatul înregistrat al 
întrecerilor din ziua precedentă: 
baschet, handbal, volei, polo, box, 
haltere, judo și iahting.

19,00 Reportaj de scriitor: „Cu noi pă
durile vorbesc4*.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Concursul național da muzică 

ușoară Mamaia 1976 (ziua a Il-a).

(c.

% •>. '
• • •:

• LA CLUJ-NAPOCA s-a desfă
șurat a 5-a ediție a Festivalului fe
cioresc din Transilvania. Au parti
cipat formații din Alba, Bihor, Bis- 
trița-Năsăud, Brașov, Hunedoara, 
Mureș, Sălaj, Sibiu și Cluj. O 
impresionantă paradă a portului 
popular, vernisajul unei expoziții 
de etnografie, un spectacol înce
put în sala casei de cultură a stu
denților și continuat pe scena in 
aer liber de la „Făget" au alcătuit 
programul acestei manifestări, care 
a continuat cu o gală de filme fol
clorice și o sesiune de comunicări 
pe tema „Dansul de bărbați în 
zona folclorică a Transilvaniei". 
• AGENDA BISTRIȚEANA. La 
Bistrița, prof. dr. Traian Cara- 
ciuc a dezvoltat conferința „Co
ordonatele esențiale ale mișcării co
muniste internaționale contempo
rane". La Șieu-Odorhel s-a desfă
șurat simpozionul „Formarea omu
lui nou, însuflețit de idealurile co
munismului". La Salva a fost pre
zentat spectacolul „Frumoase-s ho
rele pe Someș". Filiala din Bistrița 
a Societății de Cruce Roșie, a orga
nizat expoziția „Cartea medicală în 
apărarea sănătății și vieții oameni
lor muncii". • A ÎNCEPUT „Festi
valul folclorului vrincean", (a 11-a 
ediție). Manifestările, desfășurate în 
comunele Paltin, Jitia, Homocea, 
Vulturu, Reghiu și Soveja, au pro
gramat, printre altele, o paradă a 
portului vrincean și o expoziție de 
artă populară. • AGENDA GOR- 
JEANA. „Portret de țară nouă" se 
intitulează expoziția de artă foto
grafică deschisă in sala de pictură a 
Școlii populare de artă din Tirgu- 
Jiu. Formațiile artistice și brigăzi
le de agitație de la C.P.L. și Fabri
ca de țigarete au prezentat spec
tacolul pentru tineret „Cîntați cu 
noi". Vizionarea filmului „Tată de 
duminică", la cinematografele din 
Tîrgu-Jiu, Motru și Tirgu-Cârbu- 
nești, a prilejuit dezbateri pe tema: 
„Contribuția familiei în procesul e- 
ducației complexe a tineretului". „O 
deviză scrisă in conștiința tuturor : 
Fiecare acțiune, fiecare oră de lu
cru, cu maximum de randament la 
strîngerea recoltei", se intitulează 
foaia volantă recent apărută. • IN 
MONUMENTALUL DECOR AL 
CURȚII DOMNEȘTI DIN T1RGO-

Etica poeziei autentice
(Urmare din pag. I)
acestor oameni — cinstiți și curați 
sufletește, cărora le repugnă ipocri
zia, lenea, egoismul și tot ce duce la 
diminuarea condiției de om. Este vor
ba, așadar, de o înaltă ținută morală. 
Este semnificativ faptul că acele cărți 
de poezie izvorîte dintr-o asemenea 
poziție etică sînt totdeauna receptate 
cu interes de marele public, citite cu 
pasiune. Pentru că asemenea poeți 
refuză jocul gratuit și succesul ieftin, 
pentru că sint demni și sinceri in tot 
ceea ce scriu, pentru că sufletul lor e 
ca un rezonator care amplifică senti
mentele oamenilor din jur, transfor- 
mindu-le în poezie de certă valoare. 
Este cea mai de seamă împlinire a 
poeților autentici ai României socia
liste faptul că au înțeles că intre ei 
și popor nu poate exista nici cea mai 
mică fisură, că a scrie numai pentru 
un grup de inițiați, a te izola in pro
verbialul turn de fildeș (sau intr-un... 
bloc de beton din nu știu care cartier 

zultatele de valoare ale acestei con
lucrări în diverse domenii de acti
vitate. între care cel al laserilor și 
aplicațiilor acestora.

S-a relevat, totodată, faptul că 
experiența acumulată, succesele ob
ținute oferă posibilitatea unei con
lucrări și mai largi, a intensificării 
cooperării științifice și tehnologice 
în diverse sectoare de natură să 
contribuie la dezvoltarea economiilor 
țărilor noastre. în acest context, a 
fost manifestată dorința de a extin
de colaborarea bilaterală în cerce
tările din fizică, chimie, construcții 
de mașini, electronică și din alte ra
muri de interes reciproc, S-a apre
ciat, de comun acord, că lărgirea 
acestei colaborări servește progresu
lui celor două țări, contribuie la 
dezvoltarea mereu ascendentă a re
lațiilor de prietenie frățească stator
nicite între România și Uniunea 
Sovietică, între poporul român și 
popoarele Uniunii Sovietice.

Mongolă
delegația a fost salutată de tovarășul 
Janos Fazekas, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții româ
ne în comisie, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți G. Niamaa, am
basadorul R. P. Mongole la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

și vor mai cădea ploi izolate. Vîntul 
va prezenta intensificări de scurtă 
durată la începutul intervalului. 
Temperatura va crește ușor în ulti
mele zile. Minimele vor fi cuprinse 
între 10 și 20- grade, iar maximele 
între 24 și 30 grade, pe alocuri mai 
ridicate. în București : în prima 
parte a intervalului, vremea va fi in 
general instabilă, cu cer variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată. Apoi 
vremea va deveni în general frumoa
să. Vînt slab pînă la potrivit. Tempe
ratura va crește ușor în ultimele 
zile.

Transmisiune directă de la Teatrul 
de vară din Mamaia.

21,00 Seară de teatru: ,,Căsătorie prin 
concurs44 de Carlo Goldoni. Pre
mieră TV.

22,20 24 de ore.
22,30 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976. Călărie — Marele Pre
miu olimpic individual de sărituri 
peste obstacole (manșa a Il-a); 
fotbal; box.

PROGRAMUL 2
20,00 Film artistic; „Examen* — pro

ducție a studiourilor de filme ar
tistice din Sofia. Premieră pe țară.

20,50 Tezaur de cîntec românesc. în 
program: Cvartetul nr. 2 de Ana* 
toi Vieru în interpretarea Cvarte
tului „Napoca44.

21,05 Film serial: „Olga Sergheevna" — 
producție a studiourilor de tele
viziune sovietice. Episodul 4.

Wltvral . j
VIȘTE s-a desfășurat a treia ediție 
a manifestării „La trecutu-ți mare, 
mare viitor", organizată de ziarul 
„Scînteia tineretului", revista „Lu
ceafărul" și redacția emisiunilor 
pentru tineret a Radioteleviziunii în 
colaborare cu comitetul județean 
Dîmbovița al U.T.C. Programul, 
deschis de istoricul Virgil Cindea, a 
cuprins muzică instrumentală și vo
cală, poezii în lectura autorilor, co
ruri, fragmente de teatru istoric, 
prezentate de actori profesioniști și 
de colectivul teatrului popular 
„Toni Bulandra", din Tîrgoviște. 
• FORMAȚIILE DE ARTIȘTI A- 
MATOR1 de limbă germană ale Ca
sei municipale de cultură din 
Satu-Mare efectuează în aceste zile 
un turneu în mai multe localități 
din județ, unde locuiesc și oameni 
ai muncii de naționalitate germană, 
cu spectacolul, dedicat fruntașilor 
recoltelor bogate, „Patria noastră 
iubită". Totodată este valorificat un 
bogat repertoriu folcloric de limbă 
germană — zicători, coruri de copii, 
balade, ghicitori (cu acestea din 
urmă se organizează și concursuri 
folclorice cu publicul), culese de 
inimoșii animatori ai formațiilor ar
tistice. • AGENDA CARAȘ-SEVE- 
RINEANA. Casa de cultură a sindi
catelor din Reșița a găzduit, în ca
drul ciclului „A trăi și a munci în 
chip comunist" dezbaterea „Organi
zarea științifică a producției — or
dine și disciplină la fiecare loc de 
muncă". Un spectacol al colectivelor 
de montaje literare și recitatori s-a 
intitulat „Te 61ăvim, Românie — 
pămînt strămoșesc". „Știința In 
slujba omului" este titlul unor se
rii de dezbateri științifice dedicate 
tinerilor necăsătoriți care locuiesc 
în cel mai mare cămin pentru ti
neri din Reșița. La Clubul minerilor 
din Ocna de Fier a fost prezentată 
expunerea „Contribuția României 
la instaurarea unui climat de pace 
și înțelegere între popoare". La 
Băile Herculane a fost organizată o 
dezbatere pe tema „Rolul femeii in 
viața social-politică și economică a 
orașului". Căminele culturale din 
Vermeș, Poiana Mărului si Radim- 
na au găzduit dezbateri pe tema 
„Programul ideologic al partidului — 
carta devenirii noastre comuniste".

Corespondenții „Soînteil"

bucureștean, ori de aiurea), a «ta, 
deci, departe de frămintările acestui 
„ev aprins" înseamnă sterilitate a 
inspirației, înseamnă _ naștere — nu 
arareori cu forcepsul ! — a unor 
„opere" neviabile. Este vorba și aici 
de etica poetului, a versurilor pe 
care le scrie.

Poezia de mare vibrație, poezia 
care rămîne, impune creatorului de 
a reflecta, transfigurată, in oglinzile 
sufletului său, viața semenilor -din 
preajmă ; impune, in același timp, 
„riscul" de a fi el însuși in totalitate 
— cu talentul, cu zestrea lui spiri
tuală, cu izvoarele din care s-a adă
pat și se adapă mereu, cu cultura 
formată de-a lungul anilor pe băncile 
școlii și prin mii de tomuri citite. Iar 
acest „risc", pentru a deveni o reuși
tă indubitabilă in creație, implică 
sinceritate și dăruire fără de mar
gini ; implică, cu alte cuvinte, o înal
tă ținută etică ! Deci, ținuta unui 
creator comunist.

președintele Partidului
Luni dimineața a părăsit Capitala 

tovarășa Dolores Ibarruri, președin
tele Partidului Comunist din Spania, 
care, la invitația Comitetului Central 
al' Partidului Comunist Român, a fă
cut o vizită de prietenie in țara 
noastră.

Cronica
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii De
mocratice Sao Tome și Principe, 
Leonel Mario Dalva, pentru felicită
rile adresate cu prilejul Zilei națio
nale a acestei țări.★

Delegația Adunării Naționale a Re
publicii Gaboneze, condusă de Paul 
Marie Gondjout, președintele Adună
rii Naționale, și-a încheiat vizita ofi
cială în țara noastră.★

Cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean", amba
sadorul Republicii Populare Demo
crate Coreene, Pak Zung Guc, a or
ganizat luni seara o gală de filme.

Au participat Ion Dincă. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetuțui municipal Bucu
rești al P.C.R., Maxim Berghianu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe. Dumitru Turcuș. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., acti
viști de partid, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ziariști.★

La invitația Comitetului pentru» 
problemele consiliilor populare, luni 
a sosit într-o vizită în țara noastră 
o delegație a Consiliului de condu
cere al guvernoratelor din Republica 
Irak, condusă de Majid Abdul Sittar 
Fahdel, guvernatorul guvernoratului 
Muthana.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întîmpinați de Ion 
Tudor, vicepreședinte al Comitetu
lui pentru problemele consiliilor 
populare, de alte persoane oficiale.

Erau prezenți Rafie Sharif Taka, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Irakului la București, ,și membri ai 
ambasadei. ★

Ambasadorul Austriei la București, 
Franz Wunderbaldinger a depus,

Consfătuire interjudețeană privind activitatea 
consiliilor de control muncitoresc

Din inițiativa Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, în județul 
Mureș a avut loc o consfătuire de lu
cru interjudețeană pe tema „Stilul 
și metodele de muncă folosite de 
consiliile de control muncitoresc pen
tru îndeplinirea sarcinilor si atribu
țiilor ce le revin din hotărîrile parti
dului". La lucrările consfătuirii au 
luat parte tovarășii Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, .secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului . Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, loan Florea. 
prim-secretar al Comitetului județean 
Mureș al P.C.R. Au participat, de 
asemenea, președinți și vicepreședinți 
ai consiliilor de control muncitoresc 
din județele Alba. Bihor. Bistrița- 
Năsăud. Brașov. Cluj. Covasna, Har
ghita. Maramureș. Mureș, Satu-Mare, 
Sălaj. Timiș, activiști de partid si de 
stat, secretari ai comitetelor de 
partid, președinții consiliilor de con
trol muncitoresc si consiliilor oame

„ Sârbă toarea Războienilor
Actuala ediție a tradiționalei săr

bători a Războienilor (județul Neamț) 
a purtat pecetea unei semnificații 
deosebite, ea celebrînd împlinirea 
unei jumătăți de mileniu de la lup
tele răzeșilor lui Ștefan cel Mare, 
purtate aici, la . Valea Albă, pentru 
apărarea gliei străbune. Această săr
bătoare face parte din suita de ac
țiuni dedicate Centenarului indepen
denței de stat a României și se des
fășoară sub genericul „Lupta pentru 
independență și unitate națională — 
permanentă a istoriei poporului 
român".

De fapt, actuala ediție a sărbătorii 
Războienilor a fost precedată de am
ple manifestări politice și cultural- 
educative de masă : simpozioane, ex
poziții Itinerante, vizite tematice, un 
festival al filmului istoric românesc.

Un eveniment de seamă în cronica 
relațiilor româno-benineze, o ilus
trare a dorinței comune de a apro
funda și multiplica raporturile sta
tornicite intre popoarele, țările și 
partidele noastre, de a contribui la 
intărirea solidarității forțelor demo
cratice. anticolonialiste și antiimpe- 
rialiste din lume — astfel putem ca
racteriza vizita făcută in țara noas
tră. la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, de pre
ședintele Comitetului Central al Par
tidului Revoluției Populare a Beni
nului, președintele Republicii Popu
lare Benin, Mathieu Kerekou.

Dezvoltarea relațiilor româno-be
nineze se înscrie in contextul gene
ral al politicii externe a partidului 
și statului nostru, al orientărilor 
stabilite la Congresul al XI-lea al 
P.C.R., care includ, ca o compo
nentă esențială, amplificarea și adîn- 
cirea legăturilor de prietenie, solida
ritate și colaborare cu tinerele state 
ce au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, cu toate țările in curs 
de dezvoltare.

încadrîndu-se în aceste coordonate 
generale pozitive, dialogul la nivel 
inalt româno-beninez. caracterizat 
printr-o atmosferă de caldă priete
nie, înțelegere și stimă reciprocă, 
întreaga desfășurare a vizitei au e- 
vidențiat sentimentele ce 16 nutresc 
unul față de celălalt popoarele noas
tre. premisele favorabile pentru 
extinderea colaborării pe multiple 
planuri, convergența preocupărilor 
îndreptate spre accelerarea dezvol
tării economice, interesul comun in 
instaurarea unui climat internațional 
propice eforturilor constructive ale 
popoarelor noastre, Înfăptuirii pro
gresului general.

Voința celor două state de a da 
un conținut mai bogat relațiilor bi
laterale și. in același timp, de a con
tribui la așezarea raporturilor inter
naționale pe baze noi. democratice, 
in concordanță cu cerințele dezvol

Comunist din Spania
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

tovarășa Dolores Ibarruri a fost sa
lutată de tovarășii Iile Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

zilei
luni, o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism. ★

Cu prilejul celei de-a XXIII-a ani
versări a Zilei insurecției naționale 
cubaneze, ambasadorul Republicii 
Cuba la București, Humberto Castello, 
a rostit luni seara o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și televi
ziune. ★

La invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. în perioada 12—26 iulie au fă
cut o vizită în tara noastră Hans 
Ronald Joergensen, președinte, și 
Olav Meinhardt, secretar general al 
Uniunii Federaliste a Comunităților 
Etnice Europene.

Oaspeții au avut întrevederi la 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste, la Consiliile oame
nilor muncii de naționalitate maghiar 
ră, germană și sîrbă, la I.R.R.C.S.. la 
Departamentul cultelor și la șeful 
Cultului musulman din Republica 
Socialistă România.

De asemenea, oaspeții au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din Capitală și din județele Bra
șov, Cluj, Constanta și Timiș.★

Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Asociația 
de prietenie româno-peruană au or
ganizat, luni, in Capitală, o manifes
tare culturală cu prilejul Zilei na
ționale a Republicii Peru.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., ai comitetului de condu
cere al asociației, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au participat Roger Eloy Loayza 
Saavedra, ambasadorul Republicii 
Peru la București, membri ai amba- 
șadei.

în încheierea manifestării a fost 
prezentat un program de filme do
cumentare peruane. (Agerpres)

nilor muncii din principalele unități 
economice mureșene. Cu acest prilej, 
s-au efectuat vizite de lucru în 14 
întreprinderi din județul Mureș, s-au 
relevat, la fața locului, bunele rezuh 
tate ale activității consiliilor de con
trol muncitoresc, experiența cîștigată 
în această privință, ca și deficientele 
care mai persistă în exercitarea unui 
control eficient, cu finalitate optimă 
în îndeplinirea sarcinilor. Participan
ta la consfătuire au -abordat aspecte' 
concrete privind stilul și metodele de 
muncă, au subliniat creșterea capaci
tății politico-organizatorice si compe
tenței consiliilor, conturindu-se prin
cipalele direcții în care trebuie să se 
acționeze în viitor pentru activizarea 
tuturor consiliilor de control munci
toresc, pentru traducerea exemplară 
în viață a hotăririlor partidului, 
a indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ■ date la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 12—13 
mai a.c. (Cornel Pogăceanu).

ediție jubiliară
spectacole cu caracter patriotic, mon
taje cinematografice sub genericul 
„La trecutu-ți mare, mare viitor", 
concerte simfonice, editarea unei lu
crări istorico-monografice intitulate 
„Războieni — Valea Albă" și altele, 

în ziua sărbătoririi. în parcul Răz
boienilor, la monumentul eroilor de 
acum 500 de ani. în cadrul unui mo
ment evocator și al unui bogat pro
gram cultural-artistic patriotic, și-au 
dat întîlnire zeci de mii de oameni 
ai muncii de pe meleagurile Neam
țului și din județele învecinate pen
tru a aduce un cald omagiu memo
riei strămoșilor, care cu supremul sa
crificiu au apărat glia străbună, pen
tru a-și întări legămîntul de a fi 
demni făuritori ai patriei socialiste, 
pe măsura pildei înaintașilor. (Ion 
Manea).

tării contemporane și-a găsit expre
sie în Declarația solemnă comună, 
document de o deosebită însemnă
tate, care pune la temelia colaborării 
româno-benineze principiile noi de 
stimă și respect reciproc, de egalitate 
deplină în drepturi, ale legalității și 
eticii internaționale. Sînt acele prin
cipii care se impun cu tot mai multă 
vigoare pe toate continentele ca o 
cerință esențială a evoluției societă
ții omenești și pentru care România, 
alături de celelalte forte înaintate ale 

Intre românia și benin 
prietenie și colaborare cu largi perspective

contemporaneității, a militat și mili
tează cu neabătută consecventă — 
noua Declarație solemnă adăugin- 
du-se documentelor similare înche
iate de tara noastră cu state de pe 
toate meridianele, ca încă o contri
buție la cristalizarea relațiilor Inter
nationale de tip nou.

tn acest spirit, pe planul raportu
rilor bilaterale, convorbirile de la 
București, consemnind satisfacția re
ciprocă pentru modul în care se dez
voltă colaborarea dintre țările noas
tre. pe baza acordurilor încheiate 
pînă In prezent, au pus în evidență 
largile posibilități de intensificare a 
acestei colaborări. Protocolul in do
meniul economic și tehnic, precum 
și înțelegerea consulară, semnate cu 
prilejul vizitei, reprezintă materia
lizări ale posibilităților existente.

Un puternic factor stimulator pen
tru dezvoltarea generală • relațiilor

Ziua insurecției naționale
a poporului cubanez
Tovarășului comandant-șef FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 
Prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Guvernului Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al nostru personal, vă adresăm dum
neavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Cuba, Guvernului Revoluționar și poporului cubanez, 
felicitările noastre cordiale și cele mai bune urări cu 
prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a asaltului cazărmii 
Moncada — Ziua insurecției naționale cubaneze.

Poporul român se bucură sincer de realizările obținute 
de poporul frate cubanez și ii urează din inimă noi și

mari succese în Înfăptuirea hotăririlor adoptate de primul 
Congres al Partidului Comunist din Cuba, in edificarea 
•ociețății socialiste.

Acordăm o mare însemnătate relațiilor de prietenie fi 
colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre 
șl ne exprimăm încrederea că ele vor cunoaște in con» 
tinuare o evoluție ascendentă, în interesul țărilor și po
poarelor noastre, al cauzei generale a socialismului, păcii 
și colaborării internaționale.

Cu sentimente de înaltă știmă, considerație și prietenie.

în bogata cronică a luptei revo
luționare a poporului cubanez, e- 
venimentele de la 26 iulie 1953 sînt 
înscrise la loc de cinste. în acea zi 
istorică, un grup de tineri patrioți, 
conduși de Fidel Castro, au efec
tuat memorabilul asalt asupra gar
nizoanei Moncada, citadelă milita
ră a sîngerosului regim al dictato
rului Batista. Actul de mare bra
vură revoluționară a marcat înce
putul insurecției naționale elibera
toare care, la 1 ianuarie 1959, avea 
să fie încununată printr-o victorie 
deplină, inaugurind o eră nouă in 
viata și destinele Cubei, ale între
gului ei popor.

în perioada care a trecut de a- 
tunci. eroicul popor cubanez și-a 
vădit din plin însușirile creatoare, 
spiritul de abnegație, obținînd re
marcabile izbinzi în opera de edifi
care a orînduirii noi, socialiste, ca 
și în lupta pentru apărarea și con

întotdeauna Cuba și-a 
sărbătorit marile aniver
sări prin noi succese în 
muncă, prin realizări ce 
marchează împlinirea idea
lului pentru care și-au 
jertfit viața cei mai buni 
fii ai săi : edificarea orîn
duirii noi, socialiste. Pentru 
poporul cubanez, anul 1976, 
privit prin prisma istoriei 
sale de luptă revoluționară, 
are o dublă semnificație. La 
26 iulie se împlinesc 23 de 
ani de la asaltul asupra 
fortăreței Moncada, iar pes
te cîteva luni va fi celebra
tă împlinirea a două decenii 
de la. debarcarea pe litora
lul cubanez a grupului de 
tineri patrioți conduși de 
Fidel Castro, sosiți la bor
dul iahtului „Granma". 
Sărbătorind aceste eveni
mente de mare însemnătate 
istorică, poporul muncitor 
al Cubei își sporește efor
turile in lupta pentru fău
rirea unei vieți mai bune, 
mai fericite.

Adoptarea primului plan 
cincinal al Cubei cu prile
jul celui dinții congres al 
comuniștilor cubanezi, ac
centul principal pus în 
noua etapă pe dezvoltarea 
unei puternice baze indus
triale ridică în fața oame
nilor muncii sarcini de 
mare răspundere care, 
printr-o muncă plină de 
dăruire, se înfăptuiesc pas 
cu pas.

Din lista lungă a reali
zărilor cu care poporul 
cubanez a întîmpinat Ziua 
insurecției naționale amin
tim doar cîteva : intrarea 
în funcțiune a unui com
plex chimic la Nueis, lăr
girea capacităților celor ★

Ministrul afacerilor externe, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Cuba, Râul Roa 
Garcia.

dintre cele două țări și popoare îl 
constituie — așa cum s-a desprins 
pe întregul parcurs al dialogului de 
la București — strîngerea legăturilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Revoluției Populare a Be
ninului. O astfel de orientare ilus
trează profunda consecvență a politi
cii partidului nostru de extindere a 
relațiilor cu toate forțele politice 
înaintate ale contemporaneității, co
respunde cerințelor apropierii și 
prieteniei reciproce și. în același 

timp, intereselor unității marelui 
front antiimperialist mondial.

„Putem aprecia — declara în acest 
sens președintele Nicolae Ceaușescu, 
dînd o caracterizare sintetică intîl- 
nirii la nivel înalt de la București — 
că vizita dumneavoastră și a întregii 
delegații benineze in România se în
cheie cu rezultate deosebit de pozi
tive. Ea marchează un moment de 
Importanță deosebită in evoluția re
lațiilor româno-benineze și deschide 
o cale nouă colaborării in toate do
meniile de activitate — atit bilateral, 
cit și pe plan Internațional — dintre 
popoarele și partidele noastre".

Beninul este unul din statele 
tinere ale lumii care și-au ma
nifestat opțiunea pentru o cale nouă, 
socialistă de dezvoltare. Subliniind 
acest lucru In timpul vizitei sale in 
România, președintele Mathieu Ke
rekou a declarat : „Am avut prilejul 
(ă cunoaștem unele din cele mai im-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar .general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

solidarea cuceririlor sale revoluțio
nare. El celebrează astăzi Ziua in
surecției naționale sub semnul unor 
ample eforturi, al unor însemnate 
succese in înfăptuirea programului 
de măsuri trasat de primul Con
gres al Partidului Comunist din 
Cuba, care a avut loc de curind, 
pentru dezvoltarea mai departe a 
economiei și culturii tării pe calea 
socialismului.

Puternic atașat cauzei libertății, 
păcii și progresului popoarelor, i- 
dealurilor socialismului, poporul ro
mân salută cu caldă și frățească 
simpatie eforturile constructive ale 
oamenilor muncii din Cuba, reali
zările lor în toate domeniile de ac
tivitate.

în pofida marilor distante geo
grafice ce le separa, popoarele ro
mân si cubanez se simt apropiate, 
fiind strînș legate prin comunitatea 
de orînduire. de ideologie si de

patru mari termocentrale 
existente în țară, edificarea 
liniei de transport a ener
giei electrice de 220 volți, 
darea în exploatare a trei 
fabrici de ciment, acțiunea 
de modernizare a unui 
număr de 16 porturi.

în același timp, s-au 
deschis noi șantiere în toa
te provinciile tării, unde 
se construiesc alte obiecti

a zeci de lacuri de acu
mulare și altele.

Totodată, primele luni 
ale anului în curs au mar
cat intensificarea construc
țiilor de locuințe, școli și 
alte obiective de interes 
social-cultural. Pretutin
deni în Cuba, fie că po
posești la Alamara sau la 
Baracoa, în Escambray sau 
Matanzas, îi întâlnești pe

Pe șantierele 
primului cincinal

ve economice, dintre care 
unele vor intra in funcțiu
ne încă în cursul acestui an, 
altele in perioada următoa
re. între acestea se remar
că lucrările de la exploa
tările miniere de la Moa 
și Nicaro, amenajarea unei 
noi mine de cupru în 
provincia Pinar del Rio, 
construirea autostrăzii cen
trale în lungime de a- 
proape 1 000 de kilome
tri, care va uni capita
la cu Santiago de Cuba, 
precum și a unei moderne 
căi ferate pe aceeași dis
tanță. ridicarea uzinei de 
combine pentru recoltarea 
trestiei de zahăr de la Hol
guin, a marelui combinat 
de prelucrare a laptelui de 
lîngă Havana, amenajarea

constructori, acei „oameni 
demni cu căști albe", cum 
sînt denumiți aici. De la 
începutul anului și pînă 
acum au fost edificate mii 
de noi locuințe în mediul 
urban ca și în cel rural, 
zeci de școli secundare, o 
serie de hoteluri în prin
cipalele stațiuni turistice, 
mii de kilometri de dru
muri și șosele.

Agricultura, care a re
prezentat pînă nu de mult 
pivotul întregii dezvoltări 
economice, se bucură în 
continuare de multă aten
ție. Ca și în ceilalți ani, 
bătălia principală se dă în 
cadrul campaniei de re
coltare și prelucrare a 
trestiei de zahăr. „Zafra 
primului Congres", cum a

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist.

portante realizări ale României tn 
domeniile economic, social și politic. 
Și trebuie să spun că datorită înțele
gerii și spiritului foarte deschis ma
nifestate de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, Repu
blica Populară Benin a făcut un pas 
mare in direcția dezvoltării sale și 
consolidării revoluției democratice și 
populare în Benin".

Atmosfera de apropiere și înțele
gere, convergenta punctelor de ve
dere sub semnul cărora ș-a desfășu

rat vizita șl-au pus pecetea și asu
pra problemelor de interes major ale 
actualității internaționale ce au for
mat obiectul schimburilor de vederi 
între cei doi președinți. Convorbirile 
de la București au soos in evidentă, 
în acest sens, profundele schim
bări cu caracter revoluționar care au 
loc azi în lume, aportul tot mai im
portant ce revine, pe acest plan, ță
rilor socialiste, tinerelor state inde
pendente. țărilor In curs de dezvol
tare și celor nealiniate, au subliniat 
necesitatea intensificării luptei for
țelor democratice și progresiste de 
pretutindeni tn vederea accelerării 
procesului istoric ireversibil de tre
cere a omenirii de la capitalism la 
socialism. Subliniind creșterea a- 
vîntului luptei forțelor revoluțio
nare împotriva politicii imperia
liste de asuprire și dictat, cei doi 
președinți au dat expresie hotăririi 

țeluri. Prietenia româno-cubaneză 
își găsește o semnificativă expresie 
în relațiile de solidaritate din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cuba, în e- 
volutia mereu ascendentă a colabo
rării dintre cele două țări și popoa
re, pe cele mai diferite tărîmuri. 
Un rol primordial în dezvoltarea a- 
cestor raporturi l-au avut schimbu
rile de vizite. întilnirile și convor
birile de la București și Havana, 
între tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Fidel Castro, care s-au înscris 
ca momente deosebit de importan
te în analele legăturilor frățești 
român o-cubaneze.

In această zi. poporul român 
transmite poporului cubanez un 
călduros salut si îi urează din ini
mă victorii tot mai mari în munca 
pentru propășirea și înflorirea con
tinuă a patriei sale.

fost denumită campania 
1975—1976, recent încheia
tă, a marcat încă un șuc- 
ces al lucrătorilor de pe 
plantații și din industria 
zahărului, recolta obținu
tă fiind superioară multor 
perioade din trecut, în po
fida unor condiții climatice 
nefavorabile. Mai mult de 
30 la sută din suprafețele 
cultivate cu trestie au fost 
recoltate cu mijloace me
canizate, ceea ce a permis 
o reducere substanțială a 
numărului de „macheteros" 
(tăietori de trestie de za
hăr) și folosirea lor în alte 
sectoare economice. Pînă 
la finele cincinalului, acest 
procent al mecanizării va 
ajunge la 60 la sută, uzina 
de la Holguin — pe poarta 
căreia vor ieși în curind 
primele combine — urmînd 
să contribuie în măsură e- 
sențială la realizarea aces
tui obiectiv.

Un alt domeniu în care 
prevederile primului cinci
nal se îndeplinesc cu cin
ste este cel al pescuitului. 
Flota de pescuit a Cubei 
și-a propus ca obiectiv, 
anul acesta, obținerea unei 
cantități de 200 000 tone 
pește și crustacee, fiind 
supusă, în acest scop, unui 
amplu proces de moderni
zare.

Sărbătorind cu însufle
țire Ziua insurecției națio
nale, oamenii muncii din 
Cuba își reafirmă. în aces
te zile, hotărirea de a nu 
precupeți nici un efort în 
lupta pentru dezvoltarea 
continuă a patriei lor pe 
drumul socialismului.

M. FABIAN

Consiliul Național al Femeilor, pre
cum Și alte organizații și instituții 
centrale au trimis telegrame de feli
citare instituțiilor și organizațiilor si
milare din Cuba. (Agerpres)

României și Beninului de a sprijini 
activ lupta mișcărilor de elibera
re națională, condamnînd, totoda
tă, ferm politica de discriminare 
rasială șl apartheid promovată de 
regimurile de la Pretoria și Salis
bury. ca și orice manifestări ale po
liticii neocolonialiste de presiuni și 
amestec în treburile popoarelor 
africane.

Ca țări în curs de dezvoltare, Ro
mânia și Beninul sînt profund inte
resate în rezolvarea problemei atit 
de acute a decalajelor economice, a 
împărțirii lumii în țări bogate și țări 
sărace, și, pe bună dreptate, dialogul 
la nivel înalt româno-beninez a re
liefat urgența cu care se impune tre
cerea la măsuri practice în această 
direcție. Președintele Mathieu Kere
kou a dat o înaltă apreciere contri
buției creatoare, aportului original de 
gîndire și idei al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea conceptului 
șl principiilor unei noi ordini econo
mice și politice internaționale.

Consolidarea noului curs al vieții 
Internaționale ; înfăptuirea dezarmă
rii, în primul rînd a celei nucleare ; 
întărirea securității europene : stabi
lirea unei păci juste și trainice în 
Orientul Mijlociu ; creșterea rolului 
O.N.U. pe arena mondială — iată tot 
atîtea alte probleme ale actualității 
internaționale asupra cărora s-a e- 
vidențiat o largă identitate de ve
deri.

Nu încape îndoială că prin întreaga 
sa desfășurare, prin concluziile ce au 
fost subliniate, prin documentele în
cheiate, vizita președintelui Mathieu 
Kerekou, convorbirile cu președintele 
Nicolae Ceaușescu consemnează ri
dicarea pe o treaptă superioară a 
colaborării prietenești româno-beni
neze. Salutînd cu satisfacție rezulta
tele vizitei, opinia publică din țara 
noastră iși exprimă încrederea că ele 
marchează, totodată, un nou și im
portant aport la cauza generală ■ 
păcii, înțelegerii și progresului.

A. BUMBAC
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI REPUBLICII
SOCIALISTE ROMANIA, MANEA

Tovarășul Todor Mov a primit pe 
al guvernului român

MĂNESCU, IN
primul ministru

SOFIA 26 — Corespondentul Ager
pres transmite : Tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, care face o vi
zită oficială de prietenie in R.P. Bul
garia, a fost primit de tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria.

Cu acest prilej, tovarășul Manea 
Mănescu a transmis din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un călduros salut, 
urări de sănătate și fericire tovară
șului Todor Jivkov, iar poporului★

SOFLA 26. — Corespondentul Ager
pres, transmite : Luni dimineața a 
plecat la Sofia primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu, 
care, la invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, tovarășul Stanko 
Todorov, va face o vizită oficială de 
prietenie în această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
erau prezenți tovarășii Gheorghe 
Oprea, Ion Ioniță, viceprim-miniștri 
ai guvernului, miniștri și alte per
soane oficiale.

A fost de față Nikola Stoev, lnsăr-

prieten bulgar urarea de a obține noi 
și tot mai mari succese în con
struirea societății socialiste dez
voltate.

Mulțumind cu căldură pentru me
sajul primit, tovarășul Todor Jivkov 
a transmis, la rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut frățesc, 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, împreună cu 
urarea adresată poporului român de 
a dobîndi noi și importante succese 
pe dramul construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu, și președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, Stanko 
Todorov, care a participat la primire, 
l-au informat pe tovarășul Todor★
cinatul cu afaceri a.l. al Republicii 
Populare Bulgaria la București,★

Pe aeroportul orașului Sofia, Îm
podobit cu drapele de stat ale. celor 
două țări, primul ministru al guver
nului român a fost intîmpinaț de 
Stanko Todorov, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Petăr Mladenov, ministrul afacerilor 
externe. Andrei Lukanov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții bulgare in Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
bulgară de colaborare economică și-

Jivkov cu privire la modul in care sa 
Îndeplinesc indicațiile date de cei doi 
șefi de stat in domeniul dezvoltării 
relațiilor economice și îndeosebi al 
cooperării în producția industrială si 
tehnico-științifică.

Tovarășul Todor Jivkov a dat o 
Înaltă apreciere activității desfășu
rate de cei doi prim-miniștri și a 
exprimat satisfacția pentru evoluția 
ascendentă a relațiilor de prietenie, 
colaborare și cooperare dintre cele 
două partide, țări și popoare.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Au fost de față Trofin Simedrea, 
ambasadorul României la Sofia, și 
Petar Danailov, ambasador în Mi
nisterul Afacerilor Externe.★
tehnico-științifică. Kiri] Zarev, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele C.S.P.. miniștri, de alte 
persoane oficiale bulgare.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Trofin Simedrea. ambasadorul Româ
niei la Sofia, precum și membrii am
basadei române.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, tovarășii Manea 
Mănescu și Stanko Todorov au tre
cut in revistă garda de onoare.

în cursul dimineții, tovarășul Ma
nea Mănescu a depus o coroană de 
flori la mausoleul „Gheorghi Dimi
trov" din Sofia.

Dineu oferit de președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria

Luni seara, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, Stanko 
Todorov, a oferit un dineu în cinstea 
tovarășului Manea Mănescu, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România. La dineu au luat 
parte membrii celor două delegații 
și alte persoane oficiale române și 
bulgare. în timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească, cei doi șefi de guvern 
au rostit toasturi.

Salutîndu-i pe oaspeții români în 
numele guvernului bulgar, STANKO 
TODOROV a relevat că victoria re
voluției socialiste a legat, pe noi baze, 
soarta popoarelor noastre vecine. 
Tradițiile noastre minunate de prie
tenie îmbogățesc colaborarea dintre 
Republica Populară Bulgaria și Re
publica Socialistă România, o extind 
pe diverse planuri și în ritmuri sus
ținute.

Doresc să relev aici că fiecare in
tîlnire dintre tovarășii Todor Jivkov 
și Nioolae Ceaușescu stimulează 
creator acțiuni concrete, precum și 
dezvoltarea noilor relații socialiste 
reciproce între cele două țări. Ne 
amintim cu sentimente deosebit de 
plăcute de întîlnirlle emoționante 
avute cu oamenii muncii români, 
prilejuite de vizita delegației noastre 
de partid și guvernamentale de anul 
trecut, precum și de rezultatele a- 
cesteia.

Actuala Intîlnire ne oferă posibi
litatea de a examina profund modul 
de îndeplinire a sarcinilor trasate și 
de a stabili noi măsuri concrete 
pentru extinderea în continuare a 
colaborării noastre, pentru lărgirea 
specializării și cooperării în noi do
menii ale construcțiilor de mașini, 
industriei chimice, energeticii, trans
porturilor și comunicațiilor.

Noi, comuniștii bulgari, oamenii 
muncii din țara noastră ne bucurăm 
din toată inima de succesele remar
cabile obținute de poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, și. în colaborare cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări frățești, în 
■construirea socialismului. Noi cu
noaștem bine și ne bucurăm de rit
murile înalte cu care v-ați angajat 
să înfăptuiți hotăririle Congresului 
al XI-lea al partidului. Vă dorim, 
din toată inima, succese în edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria dumneavoastră.

Succese importante a dobîndit și 
poporul bulgar in construcția socia
listă. Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Bulgar a dat un nou 
șl puternic avînt edificării societății 
socialiste dezvoltate în țara noastră. 
Cel de-al șaptelea cincinal va consti
tui o perioadă de dezvoltare accele
rată, continuă a forțelor de produc
ție pentru valorificarea posibilități
lor din toate domeniile și activitățile 
vieții sociale. Se va înfăptui consec
vent apropierea multilaterală a Re
publicii Populare Bul^iria de Uniu
nea Sovietică, se va aprofunda și 
extinde participarea noastră^ la in
tegrarea economică socialistă.

îmi este deosebit de plăcut să su
bliniez că apartenența Republicii 
Populare Bulgaria și a Republicii So
cialiste România la organizațiile 
Tratatului de la Varșovia și C.A.E.R., 
precum și colaborarea noastră în ca
drul acestor organizații contribuie la 
construirea într-un ritm accelerat a 
socialismului în țările noastre, la 
multiplicarea realizărilor noastre. 
Participarea noastră în cadrul aces
tor organizații reprezintă un aport la 
întărirea unității și coeziunii comu
nității socialiste, la creșterea forței 
și autorității sale.

Doresc să relev cu satisfacție că, 
în ciuda planurilor și acțiunilor unor 
cercuri imperialiste reacționare din 
Occident, procesul de destindere și 
afirmare a principiilor leniniste de

coexistență pașnică între state cu 
orinduire socială diferită continuă să 
se dezvolte cu succes, în interesul 
oamenilor muncii din lume. Aceasta 
reprezintă tendința definitorie in re
lațiile internaționale. Acest proces 
constituie rezultatul schimbărilor 
survenite în raportul de forțe in fa
voarea socialismului, rezultatul poli
ticii iubitoare de pace promovate cu 
consecvență de țările socialiste fră
țești, în primul rînd de Uniunea So
vietică.

Republica Populară Bulgaria, fi
delă politicii sale iubitoare de pace, 
consecventă și constructivă, va con
tinua să-și aducă contribuția activă 
la consolidarea securității, încrederii 
și colaborării reciproc avantajoase 
între popoare, îndeosebi în Europa, 
la materializarea principiilor și pre
vederilor cuprinse în Actul final de 
la Helsinki. Țara noastră va conti
nua să-și aducă contribuția la trans
formarea Balcanilor intr-o zonă a 
bunei vecinătăți, înțelegerii și a u- 
nor relații fructuoase.

Sint convins că dialogul dintre noi 
va constitui un nou pas pe calea în
tăririi prieteniei bulgaro-române, 
pentru dezvoltarea și perfecționarea 
in continuare a colaborării frățești 
dintre cele două state socialiste ve
cine, R. P. Bulgaria și Republica So
cialistă România. în încheiere, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria a toastat pentru prie
tenia dintre popoarele bulgar și ro
mân, pentru unitatea și coeziunea 
statelor socialiste, pentru Partidul 
Comunist Român și Comitetul său 
Central în frunte cu secretarul ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în sănătatea tovarășului Manea Mă
nescu. in sănătatea tuturor celor pre
zenți.

în toastul său, tovarășul MANEA 
MĂNESCU a spus :

Prietenia noastră are adinei rădă
cini istorice de-a lungul veacurilor. 
Trăind în raporturi de bună vecină
tate, popoarele noastre s-au sprijinit 
reciproc in lupta lor eroică pentru 
eliberarea națională și socială, pen
tru înfăptuirea idealurilor de liber
tate și progres. -

Un moment istoric deosebit al lup
tei comune a popoarelor român și 
bulgar il constituie încununarea 
luptei lor pentru eliberarea de sub 
dominația străină și .cucerirea inde
pendenței de stat, eveniment de la 
înfăptuirea căruia țările noastre vor 
sărbători in curind aniversarea unui 
secol. Sîngele vărsat în comun de 
ostașii români și bulgari, împreună 
cu ostașii ruși, glorioasele Tor fapte 
de arme la Plevna, Rahova, Smirdan 
și pe alte cîmpuri de bătălie au ci
mentat această prietenie care. în vre
murile ce au urmat, a fost îmbogă
țită cu.noi fapte eroice — expresie 
a solidarității internaționaliste a miș
cării muncitorești, a partidelor comu
niste din cele două țări, în lupta 
împotriva fascismului și exploatării,„ 
pentru apărarea intereselor vitale’ 
ale oamenilor muncii. Astăzi, rela
țiile de prietenie și de colaborare 
româno-bulgare își găsesc un suport 
trainic în comunitatea orinduirii 
noastre, a telurilor și aspirațiilor 
fundamentale, se prezintă ca relații 
de tip nou intre state socialiste li
bere și suverane, sint așezate pe 
principiile marxism-leninismului, ale 
egalității în drepturi și independen
ței naționale.

Dorim să exprimăm deosebita sa
tisfacție pentru dezvoltarea rodnică 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre și să aducem cele mai 
respectuoase omagii mult stima- 
ților noștri conducători, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului To
dor Jivkov. care, în cadrul intîlniri- 
lor și convorbirilor periodice, au de

finit coordonatele fundamentale ale 
acestor relații frățești, au trasat orien
tările și direcțiile de acțiune pentru 
continua lor dezvoltare, in conformi
tate cu interesele noastre comune, 
cu interesele socialismului și păcii in 
lume.

Vorbitorul a relevat, apoi, rezul
tatele remarcabile obținute in inten
sificarea colaborării politice, econo
mice, tehnico-științifice, culturale și 
în alte domenii dintre România și 
Bulgaria.

După ce a subliniat că în România 
sint bine cunoscute succesele remar
cabile obținute de poporul frate bul
gar, sub conducerea partidului său 
comunist, in măreața operă de con
struire a societății socialiste dezvol
tate, vorbitorul a arătat că poporul 
român, încheind cu succes cincinalul 
1971—1975, muncește cu întreaga sa 
energie și capacitate creatoare, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XI-lea al partidului, 
pentru traducerea în viață a Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Așa cum se știe, a precizat* vorbi
torul, în centrul politicii generale a 
partidului și statului nostru se si
tuează constant promovarea priete
niei. solidarității și colaborării cu ță
rile socialiste, ceea ce corespunde 
imperativelor progresului economic 
și social al fiecărei țări, ale afirmării 
cu vigoare a relațiilor internaționale 
de tip nou. socialist România parti
cipă la activitatea C.A.E.R. și acțio
nează pentru transpunerea in viață 
a prevederilor „Programului com
plex", convinsă că in acest fel se 
aduce o contribuție tot mai eficientă 
la înflorirea economică a, fiecărui 
stat membru. Extindem, de aseme
nea, raporturile cu țările in curs de 
dezvoltare, acționăm, in conformitate 
cu principiile coexistenței pașnice, 
pentru intensificarea relațiilor cu 
toate statele lumii, indiferent de o- 
rinduirea lor socială.

Vorbitorul a subliniat că pentru in
staurarea pe continentul european a 
unui sistem trainic de securitate și de 
cooperare, care să ofere fiecărui po
por garanția dezvoltării sale libere și 
suverane. România se pronunță ferm 
pentru transpunerea în viață, inte
grală și neîngrădită, a principiilor șt 
angajamentelor înscrise in Actul fi
nal al Conferinței de la Helsinki. Ac
ționăm pentru dezvoltarea. între ță
rile balcanice, a unor relații noi. de 
strinsă conlucrare, de prietenie și 
bunăvecinătate, care să contribuie la 
întărirea încrederii și cooperării în 
această parte a lumii, la transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a păcii, 
lipsită de arme nucleare.

România se pronunță pentru stin
gerea cit mai grabnică a tuturor fo
carelor de încordare, pentru soluțio
narea pe cale pașnică a problemelor 
litigioase intre state, pentru abolirea 
definitivă a politicii imperialiste, co
lonialiste și • neocolonialiste. pentru 
înfăptuirea dezarmării, și in primul 
rînd a dezarmării nucleare, pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale. pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

In încheiere, primul ministru ro
mân a toastat in sănătatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. a tovarășu
lui Todor Jivkov, a tovarășului 
Stanko Todorov, pentru dezvoltarea 
și adîncirea continuă a relațiilor de 
prietenie tradițională și de colaborare 
multilaterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre Republica Socialistă 
România si Republica Populară Bul
garia.

R. P. BULGARIA
ÎNCEPEREA 

CONVORBIRILOR 
OFICIALE

La Sofia au început convorbirile 
oficiale dintre tovarășul Manea Mă
nescu, primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Stanko Todorov, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria.

Cei doi șefi de guvern au expri
mat deosebita satisfacție pentru 
dezvoltarea rodnică a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-bul- 
gară, subliniind rolul determinant al 
conducătorilor partidelor și țărilor 
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul To
dor Jivkov. prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bul
garia, care, in cadrul întîlnirilor și 
convorbirilor periodice, au definit 
coordonatele fundamentale ale aces
tor relații frățești, au trasat orien
tările și direcțiile de acțiune pentru 
continua lor dezvoltare. în conformi
tate cu interesele noastre comune, 
cu interesele socialismului și păcii 
în lume. Primii miniștri s-au infor
mat reciproc în legătură cu dezvol
tarea economico-socială a celor două 
țări vecine și prietene, precum și 
asupra perspectivelor acestora în pe
rioada următoare. Au fost examinate 
stadiul desfășurării relațiilor bilate
rale. precum și posibilitățile de ex
tindere în continuare a acestora, 
convenindu-se măsurile concrete ce 
trebuie luate pentru desfășurarea în 
bune condiții a acțiunilor de coo
perare economică. în vederea valo
rificării noilor posibilități privind 
dezvoltarea și adîncirea colaborării 
și cooperării româno-bulgare în do
meniile de interes reciproc. în con
formitate cu indicațiile date de cei 
doi șefi de stat.

în cadrul convorbirilor, cei doi 
președinți ai Comisiei mixte guver
namentale româno-bulgare de cola
borare ecanomică și tehnico-științi- 
fică au prezentat rezultatele lucrări
lor recentei întilniri a comisiei.

Convorbirile au avut un caracter 
de lucru și s-au desfășurat într-o 
ambianță de cordialitate și de depli
nă înțelegere reciprocă, în spiritul 
bunelor relații existente între parti
dele și popoarele celor două țări.

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășii Leonte 
Răutu, președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-bulgară de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. loan 
Avram, ministrul- industriei construc
țiilor de mașini. Mihai] Florescu, 
ministrul industriei chimice. Nicolae 
Mănescu. ministrul energiei electrice. 
Traian Dudaș, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor. Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Mihai Busuioeea- 
nu. vicepreședinte al C.S.P., vice
președinte al părții române In comi
sia mixtă. Ion Stoian. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Trofin Simedrea. ambasadorul Ro
mâniei la Sofia ; iar din partea bul
gară — Andrei Lukanov. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții bulgare In comi
sia mixtă. Nikola Kalcev, ministrul 
construcțiilor de mașini și metalur
giei. Gheorghi Pankov, ministrul in
dustriei chimice. Nikola Todoriev, 
ministru) energeticii. Mari Ivanov, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Gheorghi Gheorghiev, 
vicepreședinte al C.S.P., vicepre
ședinte al părții bulgare în comisia 
mixtă. Hristo Hristov, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior, și 
Petar Danailov, ambasador în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

agențiile
Acord. La 25 tulie 1976 a fost

semnat, la Tirana, Acordul privind 
schimbul de mărfuri și plățile pe pe
rioada 1976—1980 între Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Albania. Conform acestui acord, 
schimburile de mărfuri intre cele 
două țări vor înregistra o însemnată 
creștere fată de perioada anterioară 
de cinci ani.

„Matematica și dezvolta
rea Africii", aceasta este tema
primului congres panafrican al ma
tematicienilor, ale cărui lucrări s-au 
deschis la Rabat, la care participă 
delegați din 34 de țări ale Africii și 
reprezentanții unor organizații știin
țifice internaționale. Participant^ 
vor discuta probleme legate de con
stituirea unei Uniuni a matematicie
nilor africani, de pregătirea de cadre 
de matematicieni in țările Africii.

Un detașament de nave
ale Marinei militare a Republicii So
cialiste România se află în vizită la 
Sevastopol pentru a participa la ma
nifestările prilejuite de sărbătorirea 
Zilei Flotei maritime militare sovie
tice. La Sevastopol, marinarii mili
tări români au participat la diverse 
manifestări consacrate sărbătorii. De 
asemenea, navele militare ale țării 
noastre au fost vizitate de cetățeni 
ai orașului.

Știința și tehnica-domenii importante 
de cooperare internațională
Dezbaterile din cadrul sesiunii ECOSOC

GENEVA 26 (Agerpres). — Luind 
cuvintul în cadrul dezbaterilor la 
punctul privind știința și tehnica, din 
cadrul sesiunii a 61-a a Consiliului 
Economic si Social al O.N.U. 
(ECOSOC), reprezentantul țării noas
tre, Ion Goriță, a exprimat sa
tisfacția pentru amplificarea preocu
părilor Organizației Națiunilor Unite, 
a instituțiilor din sistemul său, în 
domeniul științei și tehnicii. După 
cum se știe, a arătat vorbitorul, 
România, animată de convingerea că 
problemele cooperării internaționale 
în domeniul științei și tehnicii tre
buie să ocupe un loc prioritar în 
ansamblul activităților O.N.U.. a pre- 
ze.ntat încă la sesiunea a XXV-a a 
Adunării Generale inițiativa privind 
rolul științei și tehnologiei în dez

voltarea națiunilor. Rezoluția 2658 
(XXV), adoptată în 1970. exprimă 
voința statelor membre de a adopta 
măsuri in vederea promovării unei 
largi cooperări internaționale în acest 
domeniu.

Referindu-se la Conferința Națiu
nilor Unite pentru știință si tehno
logie, care va avea Ioc în 1979, dele
gatul român a subliniat necesitatea 
ca această importantă reuniune, ex
presie a interesului crescind al sta
telor pentru realizarea unor acțiuni 
concrete în domeniul științei și teh
nologiei — să fie concepută și pre
gătită astfel incit ea să reprezinte 
o contribuție de seamă la procesul 
Instaurării unei noi ordini economice 
internaționale.

Proiectul de directive al celui de-al Vll-lea 
Congres al Partidului Muncii din Albania
TIRANA 26 (Agerpres). — La Ti

rana a fost dat publicității proiectul 
de directive ale celui de-al Vll-lea 
Congres al Partidului Muncii din Al
bania pentru planul «incinal de dez
voltare a economiei și culturii în 
R.P. Albania pe perioada 1976—1980. 
Făcind bilanțul celui de-al cincilea 
cincinal, documentul relevă că. în 
perioada 1971—1975, au fost obținute 
succese importante în consolidarea 
bazei materiale și tehnice a socialis
mului, în perfecționarea relațiilor 
de producție socialiste, în creșterea 
nivelului material și cultural al ma
selor. in educarea revoluționară a 
omului nou. Ritmul de dezvoltare e- 
conomică și socială — venitul națio
nal. producția industrială și agrico
lă. circulația mărfurilor, exporturile 
și investițiile — a fost de două-trei 
ori superior celui al creșterii popu
lației. subliniază documentul. Indus
tria socialistă, ca ramură de bază a 
economiei populare albaneze, a înre
gistrat în 1975 o creștere de 52 la 
sută față de anul 1970. Succese im
portante au fost obținute în in

dustriile ușoară și alimentară, care în 
1975 au marcat o creștere de 45 la 
sută față de 1970. Producția agricolă 
globală a crescut cu 33 la sută în 
cincinal. înregistrînd un ritm mediu 
anual de creștere de 5.9 la sută.

Pornind de la rezultatele obținute, 
proiectul de directive prevede ca, la 
sfîrșitul celui de-al șaselea plan cin
cinal, în 1980, producția industrială 
globală să crească cu 41—44 la sută, 
producția agricolă — cu 37—40 la 
sută, transporturile cu 32 la sută, cir
culația mărfurilor și comerțul cu a- 
mănuntul cu 22 la sută. Tn viitorul 
cincinal vor fi construite 62 000 apar
tamente și locuințe, dintre care 39 000 
în zonele rurale. Documentul tra
sează noi direcții privind dezvoltarea 
învățămîntului. culturii și sănătății 
populației.

O atenție de prim ordin se va. a- 
corda creșterii productivității muncii, 
pe seama căreia se vor realiza 50 la 
sută din creșterea producției indus
triale și întregul spor al volumului 
de construcții.

Pentru restabilirea libertăților■ 
democratice în Spania

• UN APEL AL PARTIDULUI SOCIALIST POPULAR
MADRID 26 (Agerpres). — Parti

dul Socialist Popular apreciază că 
„principiul suveranității populare 
"impune organizarea rapidă a unui 
referendum liber în Spania" — se 
arată în comunicatul publicat la în
cheierea reuniunii Comitetului Exe
cutiv al P.S.P. Documentul cere ca, 
în prealabil, „să fie garantată exer
citarea tuturor libertăților democra
tice".

Partidul Socialist Popular lansea
ză. totodată, un apel la unitatea tu

Plenara C. C. 
al Partidului Comunist 

din Japonia
TOKIO 26 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : In vederea pre
gătirii celui de-al XIII-lea Congres 
extraordinar al Partidului Comunist 
din Japonia, care se va desfășura în 
zilele de 28—30 iulie, la Tokio, a 
avut loc o plenară a C.C. al P.C.J. 
Plenara a adoptat în unanimitate 
rapoartele C.C. al P.C.J. asupra pro
iectului de rezoluție a celui de-al 
XIII-lea Congres extraordinar, asu
pra propunerilor de amendamente 
la programul și statutul partidului 
și asupra Manifestului libertății și 
democrației.

turor forțelor democratice. reafir- 
mind necesitatea ca forțele de stin
gă. în ansamblul lor. să propună „o 
alternativă politică în vederea con
stituirii unui guvern de coaliție, 
care să ducă la ruptura democrati
că".

Comunicatul P.S.P. cheamă forțe
le de stingă „la formularea de o- 
biective imediate pentru rezolvarea 
crizei și combaterea inflației". P.S.P. 
se pronunță pentru decretarea am
nistiei generale.

Deschiderea Tirgului 
de la Damasc

DAMASC 26 (Agerpres). — La cea 
de-a 23-a ediție a Tirgului internațio
nal de la Damasc participă 40 de 
țări. In cuvintul de deschidere, mi
nistrul economiei si comerțului exte
rior al Siriei. M. Imadi. a reliefat 
succesele obținute de economia si
riană. posibilitățile sale sporite de 
participare la schimburile comerciale 
Internaționale. El a amintit, cu acest 
prilej, obiectivele economice ce se 
construiesc în colaborare cu tara 
noastră, obiective ce vizează domenii 
de mare importantă ale industriei și 
agriculturii siriene.

România participă pentru a 15-a 
oară la această importantă manifes
tare economică internațională.

■ ■■■■■■■■■■■O
de presă transmit:

Președintele Siriei, Hafez 
El Assad, a primit delegația Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
care se află de miercuri la Damasc. 
Delegația palestineană este condusă 
de Farouk Khaddoumi, șeful De
partamentului politic al Comitetului 
Executiv al O.E.P.

împrumut. statele Unite au 
acordat Egiptului un împrumut in 
valoare de 31 milioane dolari, sumă 
ce urmează să servească la finanța
rea lucrărilor de extindere și moder
nizare a portului Alexandria — s-a 
anunțat oficial la Cairo. După cum 
s-a convenit, împrumutul va fi ram
bursat în termen de 40 de ani. Ad
ministrația portului Alexandria ' va 
inaugura o serie de lucrări de mo
dernizare a instalațiilor portuare, ast
fel incit să poată fi mărit tonajul 
cargourilor acostate la cheiuri, de la 
15,5 milioane tone anual, in 
la 20 milioane tone

Noi atentate au fost prov°- 
cate de elementele extremiste din Ir
landa de Nord. în noaptea de dumi
nică spre luni, in apropiere de loca
litatea Portadown. din comitatul Ar
magh, din Ulster, în zona denumită 
„triunghiul morții" (datorită numă
rului mare de atentate comise de ex
tremiști tn ultimii ani), a fost asasi
nat un locuitor de confesiune catoli
că de către persoane rămase neiden
tificate. Pe de altă parte. în locali
tatea Portadown, o bombă artizanală 
plasată de extremiști a explodat pe 
stradă in momentul trecerii unei pa
trule britanice. Acest atentat nu s-a 
soldat cu victime.

Inundații. 450000 de colum-

in 1980.
prezent,

Convorbiri. Luni- la Geneva 
a avut loc o nouă intîlnire a dele
gațiilor sovietică și americană, parti
cipante la tratativele bilaterale pri
vind limitarea armamentelor strate
gice ofensive.

bieni, îndeosebi din regiunile sud- 
estice ale țării, sint amenințați de re
vărsarea unor rîuri, ca urmare a 
ploilor îndelungate și deosebit de 
bogate care au căzut în ultimul timp 
— s-a anunțat la Bogota. în diferite 
zone au început să apară epidemii 
și se semnalează o accentuată penu
rie de alimente. Drumuri și aerodro
muri au fost distruse, iar culturile 
sint in mare parte distruse.

„Saliut-5“: noi experiențe
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Po

trivit programului, după o nouă zi 
de odihnă activă, echipajul stației 
științifice orbitale „Saliut-5“, format 
din Boris Volinov și Vitali Jolobov, 
a trecut la efectuarea unor noi ex
perimente științifice. Cosmonauții 
au fotografiat Luna pe fondul ori
zontului Terrei în timpul nopții. Da
tele acestei experiențe sint necesare 
pentru perfecționarea în continuare 
a sistemelor de orientare a navelor 
cosmice și pentru sporirea preciziei 
măsurătorilor.

A fost testată, de asemenea, insta
lația experimentală pentru stabili
zarea electromecanică. Spre deose
bire de sistemul de stabilizare cu 
motoare cu reacție, sistemul electro
mecanic este mai economicos. Expe
riența s-a desfășurat cu succes.

EXISTĂ VIAȚĂ PE MARTE?
Misiunea ,,

PASADENA 26 (Ager
pres). — Misiunea sondei 
spațiale „Viking-1“ va 
permite, in curind, elu
cidarea unei probleme 
care frământă, omenirea 
de un secol : există pe 
Marte o formă oarecare 
de viață ?

Tehnicienii- de la „Jet 
Propulsion Laboratory" 
al centrului spațial 
N.A.S.A., de la Pasade
na (California) au reușit 
să deblocheze brațul 
mecanic al excavatoru
lui miniatural care ur
mează să desprindă, 
miercuri, citeva eșan

Viking-1" va da în curind un răspuns
tioane din solul de pe 
Marte pentru o analiză 
la bordul laboratorului 
extraterestru.

încă de pe acum, din 
datele transmise. James 
Martin, directorul pro
iectului „Viking", a sub
liniat că prezenta azo
tului in atmosfera lui 
Marte a făcut și mai 
plauzibilă existența unei 
forme oarecare de viață 
pe această planetă.

Pe de altă parte, pur
tătorul de cuvint al 
N.A.S.A. a menționat că 
tehnicienii rămin in 
continuare îngrijorați.

datorită faptului că se
ismograful blocat nu a 
putut fi încă pus In 
funcțiune. Tehnicienii de 
la Pasadena au puține 
speranțe să găsească o 
soluție, tn schimb, a fost 
explicată prezența figu
rilor misterioase pe mai 
multe clișee retransmise 
simbătă. Aceste umbre 
asemănătoare, intr-o oa
recare măsură, cu lite
rele „b" și „g“, precum 
și cu cifra „2“ nu ar fi 
decit iluzii optice dato
rate umbrei lăsate de 
asperitățile rocilor.

Filipinele intenționează să-și
extindă comerțul cu țările socialiste, 
a declarat președintele acestei țări, 
Ferdinand Marcos, luind cuvintul cu 
prilejul aniversării a 60 de ani de 
la înființarea Băncii de stat a Fili- 
pinelor. El a subliniat că normali
zarea relațiilor cu țările socialiste 
deschide in fața țării largi perspec
tive in domeniul comerțului, ceea ce 
va contribui la dezvoltarea econo
miei filipineze.

ColOCViU. Geneva s-au des
chis, luni, lucrările unui colocviu in
ternațional consacrat examinării căi
lor de combatere a extinderii deser
turilor. La această manifestare, or
ganizată sub auspiciile O.N.U., par
ticipă numeroși experți din țările in 
curs de dezvoltare.

Festivalul naw°naI al ttaru* 
lui „l’Unitâ", organ de presă al Par
tidului Comunist Italian, se va des
fășura în acest an intre 4 și 19 sep
tembrie. la Napoli.

În legătură cu
Uganda

KAMPALA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Ugandei, generalul Idi 
Amin, a adresat mesaje secretarilor 
generali ai Națiunilor Unite si O.U.A.. 
cerindu-le să trimită misiuni de an
chetă in Uganda și Kenya pentru a 
examina la fața locului situația, ca 
urmare a deteriorării relațiilor din
tre cele două țări după instituirea 
„blocadei economice de către Kenya 
împotriva Ugandei, prin sistarea li
vrărilor de carburanți și alte produ
se" — informează agențiile interna
ționale de oresă. Potrivit postului de 
radio Kampala. președintele Idi 
Amin a declarat că „Uganda nu va 
avea altă alternativă decit să lupte 
pentru supraviețuirea sa dacă bloca
da continuă". Ca urmare a sistării 
livrărilor de carburanți prin portul 
kenyan Mombassa, guvernul ugandez 
a hotărit să nu mai furnizeze electri
citate Kenyei, care primea din U- 
ganda aproximativ 30 la sută din ne
cesarul său.

relațiile dintre 
și Kenya

NAIROBI 26 (Agerpres), — într-o 
declarație, reluată de agenția Asso
ciated Press, ministrul de externe 
Munyua Wayaki a respins afirma
țiile ugandeze potrivit cărora Kenya 
a impus un embargo asupra livrări
lor de carburanți pentru Uganda. Noi 
nu am închis frontiera dintre Kenya 
și Uganda — a spus el. Kenya a sis
tat exporturile de carburanți către 
Uganda deoarece guvernul preșe
dintelui Idi Amin nu a achitat costul 
livrărilor precedente in valoare de 
54 milioane dolari, pe care Uganda le 
datorează.

Kenya a cerut tuturor cetățenilor 
de naționalitate kenyană care trăiesc 
tn Uganda să revină imediat in tară.

Totodată, secretarul general al 
Președinției Republicii a declarat că 
Kenya dispune de suficiente resurse 
proprii de electricitate pentru a le 
înlocui pe cele pe care Uganda nu le 
mai furnizează.

PE PRETUTINDENI
• OASPEȚI COSMICI. 

1975 a fost „anul cometelor". 
In decurs de 365 de zile, au 
fost descoperite 13 comete noi, 
la care se adaugă „vizita" altor 
patru, cunoscute mai de mult. 
Una dintre acestea s-a abătut 
in sistemul solar pentru a 12-a 
oară, după descoperirea ei în 
1884. Pe de altă parte, două co
mete, așteptate să reapară anul 
trecut, ne-au ocolit, nu se știe 
din ce motive. Asemenea feno
mene nu sint însă o noutate 
pentru astronomi. O cometă 
care a fost „dată dispărută" 
timp de 46 de ani (1909—1955) a 
fost redescoperită și revine cu 
regularitate la un interval de 
șase ani și jumătate. In ultimele 
două milenii, 635 de oaspețî- 
cosmici ne-au făcut circa o mie 
de vizite. 135 din numărul total 
al cometelor care s-au aflat in 
cîmpul de observație al astro
nomilor sint periodice, astfel 
incit data revenirii lor este cu
noscută — exceptind, desigur, 
cazurile amintite...

• „RONDUL DE 
NOAPTE" SAU „RON
DUL DE ZI" ? In urmă cu 
un an, un dezechilibrat mintal, 
aflat în incinta Muzeului națio
nal din Amsterdam (Rijksmu- 
seuem), sfîșia. cu 13 lovituri de 
cuțit, vestita capodoperă a lui 
Rembrandt, „Rondul de noap
te". Astăzi, după o muncă în
cordată de restaurare, tabloul 
poate fi. din nou, admirat de 
public. In fața ochilor surprinși 
ai vizitatorilor se înfățișează 
însă, practic, un alt tablou. 
Procedînd la migăloasa opera
ție d^ restaurare. expertul 
olandez' Luitsen Kuiper a eli
minat straturile succesive de 
vernis, ca și patina specifică 
acumulată de-a lungul secole
lor, care imprimase tabloului 
intitulat inițial „Defilarea com
paniei căpitanului Frans Ban- 
njg Cocq" o tentă generală 
închisă ; or, tocmai această Îm
prejurare. la care trebuie adău
gată și tehnica clar-obscurului 
folosită, a determinat, cu tim
pul. denumirea de „Rondul de 
noapte", deși, în realitate, 
scena respectivă se petrecea in 
timpul zilei. Restituită în tona
litatea sa autentică, va primi 
acum capodopera denumirea de 
„Rondul de zi" ? — se întreabă 
publicul și exjjierții.

• TELESPECTATORI 
PENTRU PRIMA DATĂ. 
In junglele din îndepărtatul 
Brunei, sultanat sub protecto
rat britanic din insula Borneo, 
unde timp de cîteva secole în 
viața localnicilor nu s-a produs 
aproape nici o schimbare, băș
tinașii au fost invitați să vizio
neze, pentru prima dată în de
cursul existentei lor, o emisi
une de televiziune. Cel mai 
mare interes a stirnit progra
mul de știri. în cadrul căruia 
membrii tribului au avut pri
lejul să se... autovizioneze ; in
tr-adevăr, operațiunea instală
rii televizorului fusese înregis
trată în prealabil și expediată 
centrului de televiziune din 
Brunei, de unde a și fost efec
tuată transmisia. A plăcut, de 
asemenea. programul sportiv, 
în schimb, un serial caracteri
zat prin acte de violență a stir
nit reacții de puternică deza
probare în rîndul proaspeților 
telespectatori. Apariția televi
zorului in cătunele din jungla 
Bruneiului nu constituie un 
simplu fapt divers. Scopul prin
cipal al acestei acțiuni este de 
a face din programele TV un 
mijloc de instrucțiune publică.

• Șl PERLELE AU DE 
SUFERIT DE PE URMA 
POLUĂRII. Mari cantități 
de perle naturale, obținute în 
fermele de scoici din Japonia, 
erau, pină nu de mult, aruncate 
în mare cu prilejul unei cere
monii anuale. Era vorba, fireș
te. de perle imperfecte, respin
se de oficiile speciale de con
trol. Obiceiul acesta a fost 
insă părăsit, crescătorii de per
le preferind în prezent să sfă
râme exemplarele nereușite. 
Minusculele fragmente de măr
găritar astfel obținute sint a- 
poi implantate în corpul scoici
lor perliere. Este un semn al 
crizei prin care trec crescăto
riile de perle. Pînă recent, pen
tru asemenea implantări erau 
folosite anumite substanțe, fur
nizate de industria chimică, e- 
vident mai costisitoare. Primele 
perle sferice de crescătorie au 
fost obținute în 1905, după în
delungi încercări, de către ja
ponezul Kocichi Mikimoto. Nu
mărul fermelor se ridicase, a- 
cum cîțiva ani. la peste 1 000. 
Actualmente există vreo 300. 
Ele au devenit tot mai puțin 
rentabile in urma dereglării 
procesului de formare a perle
lor din cauza fenomenelor seis
mice și. mai ales, a poluării a- 
pelor mărit

• PIERSIC REZISTENT 
LA GER. Un soi de piersic 
care rezistă la temperaturi scă
zute a fost realizat de către 
cercetători de la Grădina bota
nică centrală a Academiei de 
științe a R.S.S. Ucrainene. Fruc
tele parfumate și "zemoase ale 
acestui piersic pot rivaliza cu 
cele mai bune soiuri ce cresc In 
regiunile meridionale.

• „ASOCIAȚIA LON
GEVIVILOR". în Bulgaria 
se constată o creștere fără pre
cedent a reprezentanților „ge
nerației a treia", persoane care 
au sărbătorit o sută de ani de 
viață. Statisticile înregistrează 
în momentul de față peste cinci 
sute de centenari bulgari, din
tre care unii au atins 120 și 
chiar 140 de ani. Două treimi 
dintre longevivi sint femei. Cei 
mai mulți cetățeni locuiesc în 
districtul Smolian. unde a fost, 
de altfel. înființată prima... Aso
ciație a longevivilor din Bul
garia.
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