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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în ziua de 30 
iulie, pe Petar Danailov Hristov,

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCIJ
a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului R. P. Bulgaria
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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R

în ziua de 30 iulie 1976 a avut loc șe
dința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a discutat un 
proiect de lege privind îmbunătățirea nor
melor actuale de recrutare, pregătire și 
repartizare a forței de muncă, pornind de 
la prevederile Constituției, care asigură 
fiecărui cetățean dreptul fundamental și 
obligația de a desfășura o activitate folo
sitoare în domeniul producției materiale, 
social-culturale și tehnico-științifice.

De asemenea, Comitetul Politic Execu
tiv a discutat un proiect de lege privind 
încadrarea într-o activitate utilă a tuturor 
persoanelor apte de muncă.

Proiectele de legi discutate pornesc de 
la aplicarea în viață a principiilor eticii 
și echității socialiste, țin seama de faptul 
că în orînduirea noastră nimeni nu poate 
trai fără muncă, că aceasta reprezintă o 
necesitate pentru afirmarea și dezvoltarea 
personalității umane, pentru progresul ge
neral al societății. Sînt stabilite, totodată, 
obligațiile organelor de stat de a sprijini 
încadrarea în producție a tuturor persoa
nelor apte de muncă, potrivit dorinței fie
căreia, aptitudinilor și pregătirii sale și în 
raport de necesitățile fiecărui județ, ale 
economiei naționale pe ansamblul ei.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
aceste două proiecte de legi să fie date 
publicității și supuse discuției oamenilor 
muncii.

Tn continuarea ședinței, Comitetul Poli
tic Executiv a examinat și aprobat propu
nerile guvernului cu privire la prelungirea 
duratei de serviciu normate a fondurilor 
fixe din dotarea unităților economice. Mă
surile propuse au în vedere criterii știin
țifice de normare a timpului de utilizare a 
fondurilor fixe, ținînd seama de progrese
le tehnicii pe plan mondial, de posibili
tățile existente prin realizarea unei ex
ploatări mai raționale a mașinilor, utila- 
|elor și instalațiilor, a clădirilor și a tutu
ror spațiilor de producție, prin îmbunătă
țirea întreținerii și reparațiilor lor, precum 
și prin executarea pe bază de plan a lu
crărilor de modernizare a acestora.

Comitetul Politic Executiv a pus în fața 
guvernului, a ministerelor și celorlalte in-

ror spațiilor de producție, 
firea întreținerii și reparații

stituții centrale economice, centralelor in
dustriale și întreprinderilor sarcina de a 
acționa cu toată hotărîrea pentru trans
punerea în viață a acestor măsuri, care 
vor permite, în condițiile asigurării nive
lurilor de producție planificate pe anii 
1977—1980, micșorarea volumului și cos
turilor construcțiilor industriale, reducerea 
în continuare a dotărilor cu utilaje și ma
șini ca urmare a prelungirii duratei lor de 
funcționare, creșterea eficienței econo
mice generale, a investițiilor, utilizarea 
lor mai rațională.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, și alte probleme ale activită
ții de partid și de stat.

★

Tn cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a informat cu privire 
la rezultatele vizitei de prietenie pe care 
a efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară Bulga
ria, la invitația tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Dînd o înaltă apreciere vizitei și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, Comitetul Po
litic Executiv a salutat cu căldură noua în- 
tîlnire româno-bulgară la nivel înalt, sub
liniind că aceasta se înscrie în tradiția re
lațiilor de prietenie și colaborare dintre 
cele două partide, țări și popoare.

Dialogul rodnic româno-bulgar, mani
festările de caldă prietenie ale oamenilor 
muncii bulgari față de secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, reprezintă o expresie a rela
țiilor frățești de colaborare, cu adînci ră
dăcini istorice, bazate pe stimă, respect și 
prețuire reciprocă, dintre cele două po
poare, dintre partidele și țările noastre.

Comitetul Politic Executiv relevă cu vie 
satisfacție rezultatele fructuoase ale întîl- 
nirii și convorbirilor de la Varna dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, apreciind că acestea reprezintă o 
contribuție de seamă la adîncirea priete-

niei și colaborării frățești româno-bulgare, 
pe plan bilateral și în viața internațională, 
în folosul ambelor popoare, servesc con
strucția socialistă în cele două țări, cauza 
socialismului și progresului social, pacea, 
înțelegerea și cooperarea în lume.

Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
suri pentru transpunerea în viață a înțe
legerilor stabilite cu prilejul noii întîlniri 
româno-bulgare la nivel înalt, pentru a se 
asigura toate condițiile dezvoltării pe 
multiple planuri a relațiilor și colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, dintre România și 
Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a ascultat 
apoi o informare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la vizita oficială de 
prietenie efectuată în țara noastră de pre
ședintele Comitetului Central al Partidu
lui Revoluției Populare a Beninului, pre
ședintele Republicii Populare Benin, 
Mathieu Kerekou.

Comitetul Politic Executiv a dat o deo
sebită apreciere rezultatelor convorbiri
lor oficiale româno-benineze, care mar
chează un moment însemnat în evoluția 
relațiilor dintre cele două partide, țări și 
popoare. Expresie a solidarității României 
cu țările în curs de dezvoltare, a politicii 
partidului și statului nostru consacrate in
staurării unei noi ordini economice și po
litice internaționale, lichidării rapide a de
calajelor economice, întîlnirea dintre pre
ședinții celor două țări a deschis noi per
spective colaborării dintre România și Be
nin, în toate domeniile de activitate, atît 
în plan bilateral, cît și internațional.

Evidențiind importanța deosebită a De
clarației solemne comune a Republicii So
cialiste România și Republicii Populare 
Benin, în care sînt înscrise principiile pe 
care au convenit să le respecte cele două 
state în dezvoltarea raporturilor dintre 
ele, cît și în viața internațională, precum 
și însemnătatea celorlalte documente sem
nate cu prilejul vizitei, care așază pe o 
bază trainică, de lungă durată, coopera
rea economică și în alte domenii de activi
tate între cele două țări. Comitetul Poli
tic Executiv a stabilit măsuri pentru reali
zarea în bune condiții a înțelegerilor 
convenite.

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ

Tricolorul românesc din nou
pe cel mai înalt catarg

Luptînd admirabil, Vasile Dîba a cucerit titlul 
de campion olimpic în proba de caiac 500 m 

Calde felicitări excelentului 
nostru sportiv!

Aseară, după orele 22, de la Montreal ne-a sosit vestea deosebit 
de îmbucurătoare că tînărul sportiv român Vasile Diba a cucerit titlul 
de campion olimpic și medalia de aur, în proba de caiac simplu 500 
m. Așadar, pentru a patra oară la actualele Jocuri Olimpice, tricolo
rul nostru a fost înălțat — în acordurile Imnului Republicii Socialiste 
România — pe cel mai înalt catarg. Bravo Dîba ! Felicitări, 
felicitări și întreaga admirație din partea tuturor iubitorilor de 
din țara noastră pentru această excelentă performanță !

Nu ne îndoim că mulți dintre cititori cunosc cine este Vasile 
Totuși, ne face plăcere să amintim 
satisfacție pentru el și pentru noi — 
maresul acestui admirabil sportiv.

calde 
sport
Dîba. 
mare 

din biografia și pal-
— în aceste momente de 
cîteva date

care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar

al Republicii Populare Bulgaria in 
țara noastră. (Cuvîntările rosti
te, în pagina a V-a).
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In „dulcele tîrg al ieșilor" și-au Impus personalitatea siluetele noilor obiective Industriale, 
vieții contemporane a bâtrinului oraș moldovean.

VIATA CERE SĂ SE ACȚIONEZE

Se împlinește un an de la semnarea la Helsinki a ACTULUI FINAL 
AL CONFERINȚEI PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE ÎN EUROPA 

- document de importanța istorică, în care popoarele au investit mari speranțe

• SECERIȘUL 
GRIULUI

Județele Arad, Bihor și 
Mehedinți au terminat 

recoltarea griului

• CULESUL 
LEGUMELOR

Constructor, bene
ficiar, proiectant - 
o răspundere unică: 

RESPECTAREA 
TERMENELOR

ÎN PAGINA A ll-A

Se împlinește un an de la încheie
rea Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, prin semnarea, 
la 1 august 1975, la cel mai înalt 
nivel politic, a Actului final, eve
niment de însemnătate istorică 
in viața politică a continentu
lui, care a marcat un spirit nou 
în relațiile internaționale, a deschis 
perspectiva întăririi în continuare a 
păcii, dezvoltă
rii unei colabo
rări rodnice în
tre toate țările 
din această zonă 
a globului.

România so
cialistă a înscris 
făurirea securi
tății europene 
ca o preocupare 
de prim ordin 
a întregii sale 
politici externe. 
Partidul și sta
tul nostru și-au 
adus contribuția 
efectivă la cris
talizarea 
ceptului 
securitate 
operare 
peană, au 
nat intens pen
tru dezvolta
rea raporturilor ——______________
României cu 
toate statele continentului, pentru 
afirmarea principiilor noi de relații 
internaționale, au depus eforturi pen
tru elaborarea unui cadru cît mai 
corespunzător de desfășurare a lu
crărilor conferinței, ca și pentru în
tocmirea unor documente cit mai 
clare și angajante. Este astăzi larg 
recunoscut că prin promovarea, ca 
urmare a inițiativelor țării noastre, a 
unor modalități și proceduri demo
cratice de lucru, care au consfințit 
depline egalitate în drepturi a tu
turor statelor participante, s-au creat 
condiții care au asigurat succesul 
conferinței, elaborarea Aotului final. 
Așa cum este cunoscut, în 
și promovarea concepției 
socialiste cu privire la 
europeană, rolul hotărîtor 
cretarului general al 
președintele republicii, 
Nicolae Ceaușescu, ale cărui merite 
ca militant neobosit pentru triumful 
ideilor păcii și colaborării pe conti
nent se bucură de o amplă recu-

noaștere pe plan european și mon
dial.

Cuvîntarea rostită de președintele 
României socialiste de la înalta tri
bună a forumului de la Helsinki a 
constituit o strălucită încununare a 
acestei activități, o minunată expre
sie a întregii politici externe a par
tidului și statului nostru. Prin pro
funzimea ideilor pe care le ciiprinde,

Anul ce s-a scurs de la încheierea 
conferinței a evidențiat realismul a- 
precierilor României, înalta răspun
dere a îndemnului de a se acționa 
cu toată energia, în noua etapă ce 
s-a deschis, pentru realizarea inte
grală în practică a documentelor 
conferinței, pornind de la postulatul 
că acestea constituie un tot 
trebuie aplicate ca

unitar fi

con- 
de 

și co- 
euro- 
acțio-

din Jurilovca (născut 
1954), Dîba a debutat 
sportiv din Tulcea, 

ca antrenor pe Igor 
din

Dinamo București (an- 
Dînd do- 
remarca- 
o voință 
continuu,

Originar 
la 24 iulie 
la clubul 
avîndu-1
Lipalit. Astăzi face parte 
clubul 
trenor : Radu Huțan). 
vadă de calități fizice 
bile, dar mai ales de 
de a se autodepăși
Vasile Diba a progresat foarte 
repede și succesele n-au intir- 
ziat să apară. A participat la 
două ediții ale campionate
lor mondiale, cucerind titlul 
suprem la Ciudad de Mexico 
(1974) și locul doi la Belgrad 
(1975) la caiac simplu 500 m, A 
făcut parte și din echipajele de 
caiac pentru 1000 m (locul 5 la 
Ciudad de Mexico, precum și la 
Belgrad), și de caiac de patru 
500 m (locul doi la Belgrad). 
Anul trecut, la concursul pre- 
olimpic de la Montreal, s-a cla
sat pe locul I în cursa de caiac 
simplu 500 m.

atare.
Din 

tîva 
acum 
mai 
necesitatea 
nor acțiuni fer
me pentru apli
carea cu fideli
tate a princi
piilor și norme
lor consemnate 
în Actul final, 
ele constituind 
cheia unei rea
le conviețuiri 
prietenești. a 
înfloririi libe
re a tiuturor 
națiunilor din 
Europa.

Tocmai por
nind de la a- 
ceastă necesi
tate și expri- 
mînd voința co
muniștilor de a 
da un nou și 

puternic impuls luptei pentru conso
lidarea securității europene, la Ber
lin a avut loc, luna trecută, Confe
rința partidelor comuniste și munci
torești. Prezentînd poziția partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat în cuvîntarea sa la aceas
tă reuniune necesitatea unei analize 
temeinice a situației existente pe 
continent pentru a se da comuniști
lor o orientare clară în activitatea lor 
consacrată înfăptuirii păcii și securi
tății în Europa și în întreaga lume, 

în cuvîntare este clar subliniat și 
demonstrat că speranțele ce și le-au 
pus popoarele în documentele elabo
rate la Helsinki nu și-au găsit, pînă în 
prezent, confirmarea, că mai sint 
multe de făcut pentru consolidarea 
cursului, încă fragil, spre destindere. 
Prea puține sint măsurile concrete 
în direcția soluționării problemelor 
complexe existente în Europa, de 
rezolvarea cărora depind pacea și 
bunăstarea popoarelor sale. Forțele

„Semnarea documentelor de la Helsinki 
a marcat începutul unei etape noi, pe care 
o putem caracteriza drept hotărîtoare pen
tru înfăptuirea securității și păcii în Europa. 
Esențial este acum sa fie concentrate toate 
eforturile pentru traducerea în viață, prin 
acțiuni concrete, a principiilor înscrise în 
documentele semnate, a tuturor angajamen
telor asumate de către statele participante 
la conferință".

t NICOLAE CEAUȘESCU

perspec- 
exis tentă 
apare și 

limpede 
u-

elaborarea 
României 

securitatea 
revine se- 
partidului, 

tovarășul

prin minuțioasa analiză asupra con
ceptului de securitate europeană, că
ruia i-a îmbogățit efectiv conținutul 
sub multiple aspecte, deschizînd o 
largă perspectivă asupra a ceea ce 
trebuie întreprins practic în vederea 
transformării Europei într-un conti
nent al păcii și cooperării, această 
cuvîntare își păstrează întru totul 
actualitatea.

Profund consecventă politicii sale 
externe, îndemnurilor sale repetate 
de a se acționa pentru înfăptuirea 
întocmai a prevederilor Actului fi
nal, țara noastră a făcut tot ce i-a 
stat în putință pentru a-și aduce 
contribuția la materializarea princi
piilor și normelor convenite, și-a 
multiplicat contactele la nivelul cel 
mai înalt, la alte niveluri și în 
toate domeniile vieții politice, eco
nomice. tehnico-științifice și cultu
rale, a participat activ. în spirit con
structiv, la reuniuni menite să pro
moveze cooperarea și înțelegerea în
tre popoare, să consolideze cursul 
spre destindere și securitate. (Continuare în pag. a Vl-a)

[limim în întîmpinarea marii noastre sărbători naționale 

cylîiffl și huni iii/iiiiui if iăm socialistă
> ,n aceste zile de sfîrșit de iulie, la redacție sosesc numeroase vești BUZĂU. Buzăul s-a alăturat și el rea de confecții și întreprinderea cL

■ ■uiuiiniiiniiiiiiiiiuiiini despre importantele succese obținute în întrecerea socialistâ desfâ- județelor ce au raportat realizarea industrializare a laptelui din Bote■ ■ MAIIRIIvT șuratâ în întîmpinarea zilei de 23 August. Ele atestă hotărîrea oameni- mal devreme a planului producției șani, exploatarea minieră din Mioi
■■■w^nvUUv I lor muncii de pe întreg cuprinsul țării de a lucra mai bine, mai industriale pe 7 luni, succes obținut câni, întreprinderea județeană de ir.

1944-1976
... -------  __ pe întreg cuprinsul țârii de a lucra mai bine, mai
spornic, mai eficient, de a râspunde prin fapte remarcabile în 
producție chemărilor însuflețitoare ale conducerii partidului, de a 
îndeplini 
pe acest

exemplar sarcinile 
an.

de plan și angajamentele asumate

HUNEDOARA. Suplimen
tar — produse utile eco

nomiei naționale
Colectivele din întreprinderile hu- 

nedorene au raportat obținerea unui 
important succes în întrecere : înde
plinirea înainte de termen a sarcini
lor de plan la producția globală pe 7 
luni din acest an. Se estimează că, 
pină la sfirșitul lunii iulie, oamenii 
muncii din județul Hunedoara vor 
realiza suplimentar o producție in
dustrială de aproape 300 milioane lei. 
Acest spor — obținut aproape în ex
clusivitate pe seama creșterii pro
ductivității muncii — se va concretiza 
în 133 milioane kWh energie electri
că, aproape 60 000 tone fontă, 40 000 
tone oțel Martin și electric, circa 
21 000 tone laminate finite, peste 3 600 
mc prefabricate din beton și în multe

importantă deosebităalte produse de .
pentru economia națională. (Sabin 
Ionescu).

Mașini și utilaje peste 
prevederi

Ca rezultat al aplicării cu consec
vență a măsurilor pentru dezvoltarea 
rapidă a potențialului industriei con
strucțiilor de mașini, anul acesta s-a 
realizat — in comparație cu aceeași 
perioadă a lui 1975 — o creștere cu 
peste 13 la sută a producției indus
triale. Sporuri însemnate s-au obți
nut în domenii de fabricație legate 
de dotarea celorlalte ramuri ale eco
nomiei cu utilaj tehnologic, în con
strucția de tractoare și autovehicule, 
a materialului rulant, mașinilor-unel- 
te și electrotehnicii. S-au fabricat 
astfel peste prevederi turbine hidra
ulice, mașini-unelte, locomotive die-

sel electrice și diesel hidraulice, 
1 042 tractoare, 1 800 autoutilitare, a- 
parataj electric de joasă tensiune, 
mijloace de automatizare evaluate la 
circa 65 milioane lei ș.a. (Agerpres).

Cu planul pe 7 luni 
îndeplinit

BRĂILA. Colectivele industriale din 
județul Brăila au îndeplinit mai de
vreme prevederile pe 7 luni. întregul 
spor de producție, de peste 140 mili
oane lei, a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii, indi
cator depășit de toate întreprinderile 
brăilene. Ca urmare, vor fi livrate in 
plus economiei naționale, între altele, 
peste 2 300 tone oțel, 4 300 tone la
minate, 1 500 tone produse chimice, 
importante cantități de plăci aglome
rate din lemn, ciment, confecții texti
le, produse alimentare.

aproape in totalitate pe seama creș
terii productivității muncii — care 
permite depășirea sarcinilor acestei 
perioade cu circa 200 milioane lei. Pe 
această bază, Buzăul aduce în plus în 
circuitul economic al patriei o can
titate de țiței cu care rafinăria din 
Cîmpina poate funcționa o decadă, 
însemnate cantități de sîrmă și pro
duse din sîrmă, utilaje chimice, teh
nologice, metalurgice și terasiere, 
materiale pentru construcții, confec
ții și alte bunuri. (Agerpres)

BOTOȘANI. Angajamente 
onorate

în ultima zi a lunii iulie se va 
consemna un succes de seamă in ac
tivitatea întreprinderilor industriale 
din județul Botoșani : realizarea de 
la începutul anului a unei produc
ții suplimentare de 80 milioane 
lei, ceea ce reprezintă circa 95 
la sută din angajamentul pe în
tregul an. Aplicarea riguroasă a pro
gramelor întocmite pentru sporirea 
productivității muncii la întreprinde
rea textilă „Moldova", intreprinde-

de 
Boto- 
Mior- 

. —___ ____ __ ifi-
dustrie locală etc. le-a situat pe 
locurile fruntașe in întrecerea pe ju
deț. (E. Nazarie).

HARGHITA. Prin crește
rea productivității muncii

Oamenii muncii din numeroase în
treprinderi din județ și-au depășit 
substanțial sarcinile de plan pe pri
mele 7 luni ale anului. Demne de re
levat șint rezultatele obținute de co
lectivele de la întreprinderea jude
țeană de industrie locală — o producție 
suplimentară de aproape 30 milioane 
lei, întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport — 22 milioane 
lei, întreprinderea de piese auto și 
tractoare Miercurea Ciuc — 14 mili
oane lei, Combinatul de exploatare și 
prelucrare a lemnului Toplița — 6 
milioane lei, I.U.P.S. Miercurea Ciuc 
— aproape 5 milioane lei, întreprin
derea de ață și filatură din Odor- 
heiu-Secuiesc — 4 milioane lei. D« 
menționat că cea mai mare parte a 
acestor sporuri de producție s-au ob
ținut pe seama creșterii productivită
ții muncii. (I.D. Kiss).
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la combinatul chimic craiova însemnate

SECERIȘUL GRIULUI
neamt Din zori, mecanizatorii

sânt la datorie

porumbului și 
dublă. Iar In 
intens la efec- 
intreținere a

Secerișul griului a început și in 
județul Neamț. In marea majoritate 
a unităților agricole munca este bine 
organizată, desfășurindu-se în flu
xul firesc al recoltării, eliberării te
renului și însămințării culturilor 
succesive. La fermele Cuci și Bo- 
ghicea ale întreprinderii agricole de 
stat Roman, de pildă, zilnic se re
coltează cite 100 hectare cu griu. Este 
o viteză de lucru cu mult peste pre
vederile cuprinse înt planul inițial 
stabilit de către comandamentul ju
dețean. De fapt, aici, toate forțele 
sînt concentrate în 3 formații spe
cializate de lucru și anume : una la 
seceriș, alta la preluarea paielor 
gata tocate de către combine și în- 
silozarea lor în amestec cu lucernă, 
iar a treia formație lucrează la în- 
sămințatul culturilor succesive.

în sprijinul acestei acțiuni, sec
ția de propagandă a comitetului ju
dețean. de partid a editat și difuzat 
un set de pliante, grafice, care' aduc 
în atenția lucrătorilor de pe ogoare, 
prin calcule, necesitatea stringerii la 
timp și fără pierderi a fiecărui bob 
de 
Cu 
ție 
nii
fești, Secueni, Bahna. Căciulești și 
alte localități ale județului. Incepind 
de la 28 iulie, după o revizie teh
nică, au intrat în lanuri și cele 50 de 
combine care timp de aproape 2 săp- 
tămîni s-au aflat în „misiune de 
campanie" în județul Galați.

— La cooperativa agricolă din

gnu. a întregii cantități de paie, 
rezultate bune în această direc- 
acționează mecanizatorii și țăra- 
oooperatori din Moldoveni, Tri-

Doljești — ne spune Ion Panait, pre
ședintele acestei unități — munca este 
astfel organizată incit toate combi
nele lucrează grupat. Descărcatul re
coltei din combine se face din mems, 
iar transportul recoltei se face direct 
în bază. Muncind astfel am reușit 
să ne încadrăm în viteza zilnică de 
lucru și avem garanția că în cel 
mult o săptămînă vom încheia sece
rișul pe toate cele 725 hectare cul
tivate cu griu. Solicităm insă mai 
mult sprijin din partea S.M.A. pen
tru asigurarea funcționării balotie- 
relor care din cauza defecțiunilor nu 
au intrat încă în ritmul de lucru 
normal.

La rindul său. Ion Dănceanu, pre
ședintele cooperativei agricole din 
Moldoveni, ne înfățișează alte as
pecte și acțiuni cane au dus la de
pășirea vitezei zilnice de lucru ia 
recoltatul griului cu 15—20 hectare. 
De asemenea, Gheorghe Condurat, 
președintele cooperativei agricole 
din Bahna, are numai cuvinte de 
laudă la adresa muncii mecanizato
rilor, care in fiecare zi sint prezenți 
in brazdă odată eu ivirea zorilor.

Iată numai cîteva exemple care 
vin să confirme că și in județul 
Neamț secerișul griului a demarat 
în condiții bune, că oamenii ogoa
relor de aici înțeleg bine răspun
derea 
gerea 
tregii

pe care o poartă pentru strin- 
la timp și fără pierderi a în- 
recolte.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii'

Județele Arad, Bihor și Mehedinți 
au terminat recoltarea griului

Prin telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
comitetele județene de partid Arad, 
Bihor și Mehedinți anunță termina
rea recoltării griului.

îp prezent, se arată printre altele 
In telegrama Comitetului județean 
Arad al P.C.R.. oamenii muncii de pe 
ogoare lucrează cu toate forțele la 
întreținerea și irigarea culturilor de 
toamnă, la stringerea și depozitarea 
furajelor, recoltarea și aprovizionarea 
ritmică a populației cu produse agro- 
alimentare.

In telegrama Comitetului județean 
de partid Bihor se spune că. «ub 
conducerea organizațiilor de partid.

valorificlnd experiența unităților 
fruntașe, mecanizatorii, țăranii coo
peratori Și Specialiștii lucrează cu 
răspundere la pregătirea temeinică a 
recoltei anului viitor, pentru înde
plinirea angajamentelor asumate.

Raportând acest succes, Comitetul 
județean Mehedinți al P.C.R., arată, 
totodată, că oamenii muncii din agri
cultura județului au Îndeplinit pla
nul de insămînțare a 
legumelor în cultură 
prezent se acționează 
tuarea lucrărilor de 
plantelor prășitoare. în legumicultura 
și pomicultură, astfel Incit să se asi
gure o bază bună recoltei de toamnă.

B •

sporuri de producție
Harnicul colectiv de chfmiști 

craioveni, care a lansat la în
ceputul acestui an chemarea la 
întrecere către toate unitățile 
similare din țară, a reușit să 
îndeplinească majoritatea anga
jamentelor asumate. Ca urma
re a scurtării perioadelor de 
reparații 
pînă la 5 
judicioase 
oamenii 
combinat ___
să depășească in primele 6 luni 
planul la producția de îngrășă
minte — substanță activă — cu 
17 la sută, realizind peste pre
vederi o producție globală su
plimentară de peste 48 milioa
ne lei. Semnificativ este faptul 
că, de la începutul anului și 
pînă in prezent, chimiștii cra
ioveni au livrat la export peste 
prevederile din grafice 31163 
tone îngrășăminte chimice sub
stanță activă, in peste 43 de țări. 
Cele mal bune rezultate au fost 
obținute de colectivele fabrici
lor de amoniac I și II. Aceste 
rezultate sînt argumentele con
crete ale răspunderii cu care 
chimiștii craioveni traduc în 
fapte mobilizatoarele angaja
mente luate în întrecerea so
cialistă. (N. Băbălău).

perioadelor de 
planificate — cu 2 
zile — folosirii mai 

a timpului productiv, 
muncii de la marele 

craiovean au reușit

sibiu Se lucrează printre
„ferestrele**  ploilor

In cea mai mare parte a județului 
Sibiu, .lanurile de grîu s-au copt. 
Primele combine au intrat in lanuri 
marți dimineața. Ca și în ceilalți ani, 
semnalul l-au dat mecanizatorii de 
pe raza consiliilor intercooperatiste 
Dumbrăveni. Miercurea și Tîrnova 
care, pînă la această dată, au recol
tat între 35—40 la sută din supra
fața cultivată. Dar secerișul a atins 
cote maxime abia joi. cind. prafctic, 
s-a lucrat aproape in toate unitățile 
agricole. Lucrările sînt întrerupte 
deoarece de două zile au început 
să cadă ploi. Nu plouă mult, dar 
îndeajuns ca să îngreuneze intrarea 
combinelor in lanuri. Se seceră, deci, 
printre ploi.

CULESUL LEGUMELOR
Prin mai buna organizare a muncii, din grădinile județului 

Ialomița pot fi livrate ritmic cantități sporite de roșii
în cursul lunii iulie, unitățile a- 

gricole din județul Ialomița au livrat 
la fondul de stat cu 5 070 tone legu
me mal puțin decît fusese planificat.

Puteau fi recoltate și livrate ’can
tități mai mari de legume ? De
sigur că da. O dovedește experiența 
multor unități. Cooperativa agricolă 
din comuna Ceacu, de pildă, a valo
rificat pînă acum 400 tone de to
mate, 270 tone mazăre. 7 tone de cas
traveți și altele. Ținind «seama de 
stadiul de coacere . a tomatelor, co
mandamentul comunal a regrupat 
forțele existente, mobilizînd în unele 
zile la recoltat peste 300 de coope
ratori, față de 120 de oameni cîți 
muncesc de obicei în legumicultură. 
„Stabilisem inițial ca, în ultima săp
tămînă a lunii iulie, să recoltăm și 
să livrăm zilnic cite 10 tone de to
mate — ne-a spus tov. Nicolae Dinu, 
șeful fermei legumicole. Dezvoltarea 
culturilor ne-a arătat însă că putem 
recolta mai mult. De aceea ne-au 
dat o mînă de ajutor și cooperatorii 
din celelalte sectoare. în felul acesta 
am livrat. într-o singură zi. în plus 
față de prevederile din grafice. 35 
tone de tomate. Respectîndu-se indi
cațiile comandamentului județean, la 
cooperativa agricolă din Roseți re
partizarea oamenilor la muncă se 
face în funcție de urgența lucrărilor. 
Au fost luate măsuri ca. alături de 
cel 100 de cooperatori care lucrează 
permanent în legumicultură, să par-

ticipe Ia recoltarea tomatelor Încă 40 
de oameni din sectorul viticol. De a- 
semenea, dau ajutor și 30 de elevi 
de la școala generală din comună. Ca 
urmare, de aici pleacă, zilnic, spre 
piețe, spre Fabrica de conserve din 
Fetești și la export peste 25 tone de 
tomate, cu 13 tone mai mult decît s-a 
stabilit prin grafice.

Desigur, pot fi date și alte aseme
nea exemple pozitive. Din păcate, 
culesul și transportul roșiilor nu sint 
peste tot bine organizate. La coope
rativa agricolă din Rasa, bunăoară, 
se recoltează zilnic, de pe 45 de hec
tare de tomate, cel mult 5 tone. Nu 
au ajuns tomatele la maturizare ? 
Nicidecum. Cîmpul este plin de roșii 
tocmai bune pentru salată. Atunci ? 
„Am putea recolta zilnic peste 15 
tone de tomate, dar nu avem sufi
ciente brațe de muncă" — ne răspun
de tov. Mlhai Ioniță. șeful fermei le
gumicole. Asa să fie 7 Solicităm și 
opinia tovarășului Iulian Stamate, 
primarul comunei Grădiștea, de care 
aparține cooperativa agricolă din sa
tul Rasa. „La nevoie am putea mo
biliza la recoltarea roșiilor și peste 
250 de oameni — ne-a răspuns tova
rășul primar — dar cred că centrul 
de legume și fructe din Călărași hu 
ar face față cu mijloacele de trans
port". Un răspuns aproximativ și, 
totodată, neconvingător. Si aceasta 
întrucît la ferma de legume 3 au
tocamioane așteptau de dimineață 
pentru a fi încărcate. Și era ora 14.

„Aștept de 5 ore și nu am încărcat 
nici o lădită cu roșii — ne-a spus 
tovarășul Florea Dragomir. șofer pe 
un autocamion de 5 tone. Iată de ce 
nu pot să fac azi decît o singură 
cursă". Deci, roșii sint, mijloace de 
transport la fel ; lipsesc însă buna 
organizare, preocuparea pentru recol
tarea și valorificarea la timp a le
gumelor. Situație într-un fel. expli
cabilă din moment ce nimeni . din 
partea comandamentului local nu a 
trecut de o săptămînă pe la' ferma de 
legume a cooperativei agricole din 
satul Rasa.

Nu e mai puțin adevărat că în u- 
nele locuri se resimte, intr-adevăr, 
lipsa mijloacelor de transport. La 
cooperativa agricolă din comuna U- 
nirea, de exemplu, 10 tone de roșii 
recoltate de două zile nu fuseseră 
ridicate de C.L.F. Fetești. ..Am fost 
nevotți să întrerupem recoltarea — 
ne-a spus tov. Ispas Dima. șeful fer
mei. Este primul caz de acest fel 
pînă acum. Dar întrucît recoltatul 
tomatelor se va intensifica în zilele 
următoare, trebuie ca asemenea si
tuații să nu Se mai repete".

In concluzie, producția este sufi
cientă, brațe de muncă se găsesc. Ră- 
mîne doar ca, printr-o temeinică or
ganizare a recoltării si transportului, 
să se livreze zilnic cantități sporite 
de roșii.

însoțiți de tovarășul Ilie Cătoiu, 
inginer-șef al trustului județean 
S.M.A., am străbătut un itinerar cu
prins între Sibiu și hotarul cu jude
țul Alba. Peste tot. organizare te
meinică — la Miercurea, Cristian, 
Șelimbăr. Apoldu de Sus și Apoldu 
de Jos, lă Săcel. Aceliu. Amnaș sau 
Singătin, Un prim popas îl facem 
în hotarul cooperativei din Cristian.. 
Este dimineața, cu ceva înainte de 
ora 8. La sediu) cooperativei între
băm de președinte, de inginerul-șef. 
„Au lăsat vorbă că sînt în sola de la 
«lacuri». Dacă nu-i găsiți, atunci în 
sola mare dintre dealuri". Nu i-am 
găsit nici la lacuri și nici între dea
luri și nici brigadierul nu mai știa 
nimic despre ei. Intr-un tirziu, pe 
unul dintre drumurile de cîmp și-a 
făcut apariția un I.M.S. Aducea vor
bă de la conducere că toate cele 7 
combine să vină de urgentă în sola 
cu „Aurora", unde griul nu depășea 
umiditatea de 20 la sută.

La Apoldu de Sus am ajuns pe 
la amiază. O masă improvizată 
la umbra unul copac, plină cu 
bunătăți. Bucătăreasa cooperativei, 
la fiecare întoarcere a combine
lor, striga la oameni că se răcește 
mincarea. Cițiva nori amenințători la 
orizont îi făceau să uite de mîncare 
și de oboseală. I-am găsit tot aici, în 
brazdă, și la ora 18. De la ingineru.l- 
șef al cooperativei. Teodor Apolzan, 
aflăm că trei dintre combiner) — 
Andrei Pităr. Mihai Denghel și Ma
rin Chipeș iși vor depăși. norma 
pe combină.

Sub același semn al competiției cu 
timpul, al entuziasmului care a cu
prins dintotdeauna oamenii ogoare
lor in vremea secerișului se lucrează 
și la Miercurea' și Apoldu de Jos. 
Am întâlnit aici combinări, mecani
zatori care prin fapte de muncă, 
prin rezultate se pot compara ori- 
cînd cu cei mai buni în ale profe
siei de prin părțile Bărăganului. Ol
teniei sau Cîmpiei de Vest. Pentru 
că a recolta linitr-o Zi 8—9 hectare cu o 
combină pe terenuri cu pante ce de
pășesc 14 Ia sută nu este numai un 
act de hărnicie, ci mai ales de 
Înaltă calificare profesională. Gheor
ghe Balaș, Ion Lunea, Gheor
ghe Costone. Ion Gălișteanu. Ilîe 
Muntean și Mircea Muntean sint nu
mai cițiva dintre acești oameni mi
nunați. Același cuvînt de laudă sa 
cuvine și mecanizatorilor loan Cor
nea. Petru Bsreș. Ioan Neamțu. Ni
colae Fulea. Ilie Fălmaș. Nicolae 
Bozdoc, Gheorghe Bratu. pentru care 
de rîtăva vreme încoace noaptea mă
soară doar cite 4—5 ore. Așa cum de 
altfel măsoară și pentru ceilalți 1 000 
de mecanizatori citi lucrează. în 
ceste zile, la stringerea griului și 
pregătirea viitoarei recolte.

Un punct de vedere care infirmă
opticu lui „nu se ponte"

Test în cîteva secții de bază la 
întreprinderea bucuresteană „Danu
biana".

— Miinș va avea loc adunarea ge
nerală a reprezentanților oamenilor 
muncii din întreprindere. Ce suges
tii ați avea de făcut pentru îmbu
nătățirea activității productive ?

Teodor Boboș, șef de echipă în a- 
telierul de amestecare din secția 
pregătire semifabricate : „Dacă voi 
lua cuvântul. mă voi referi, mai în- 
tîi, la deficiențele care nu ne permit 
să asigurăm întotdeauna cu promp
titudine semifabricatele cerute de 
celelalte secții. Trebuie odată să se 
ia măsuri și să se creeze condiții 
pentru o bună legătură a tuturor 
secțiilor. O altă 
problemă ar fi 
apoi aceea a fluc
tuației oamenilor 
care, deși în ulti
mul timp a scăzut 
mult, rămine to
tuși o problemă"...

Vasile ManciuC 
— șef de atelier 
în secția de a- 
samblare : „Meca
nizarea unor ope
rații care necesită încă eforturi 
fizice, găsirea unor soluții de creș
tere a randamentului instalațiilor 
existente. După părerea mea, a- 
ceasta este o importantă rezervă de 
sporire a producției, de valorificarea 
căreia va trebui să se ocupe cu se
riozitate consiliul oamenilor muncii".

Constantin Bondoc, maistru in sec
ția vulcanizare : „De sugestii nu du
cem lipsă. La cele ce au fost făcute 
cu prilejul dezbaterilor din adună
rile generale pe secții, oricare dintra 
noi am putea adăuga multe altele. 
Dar ceea ce ar trebui să ne preocu
pe în mod deosebit, dacă vrem ca 
adunarea generală a oamenilor mun
cii să determine îmbunătățiri în 
munca noastră, este modul concret 
de urmărire și înfăptuire a propu
nerilor făcute de oameni. De data 
aceasta, eu aș zice că ar trebui să 
pretindem nu numai inventarierea 
și includerea lor într-un plan de 
măsuri — care uneori riscă să ră- 
mînă doar pe hîrtie — ci Instituirea 
unor asemenea modalități 
Incit să se asigure efectiv 
nerea fiecărei propuneri în 
nu permită să se piardă 
nici o idee valoroasă".

Mai erau deci 24 de ore pînă la

adunarea generală, dar, așa cum ob
serva Tănase Filip, președintele co
mitetului sindicatului, prin modul în 
care reprezentanții oamenilor muncii 
se pregăteau să analizeze proble
mele înscrise pe ordinea sa de zi se 
poate spune că ea începuse cu 
mult timp înainte. Iar opiniile con
semnate mai înainte, prefațind parcă 
dezbaterile propriu-zise, demonstrau 
interesul și răspunderea cu care 
oamenii înțeleg să contribuie la per
fecționarea diverselor laturi ale pro
cesului de producție, să 
activitatea de conducere 
derii.

La început, cînd s-a 
linii generale imaginea

participe la 
a întreprin-

conturat In 
rezultatelor

că. Încă de pe acum, agregatele din 
secția vulcanizare permit realizarea 
într-o săptămină pe această cale a 
unei producții suplimentare aproape 
echivalente cu aceea pe care o rea
lizează în momentul de față un 
schimb într-o zi. Imposibil, s-au 
auzit imediat unele voci în sală. Ba, 
o replică in acest sens a venit chiar 
de la masa prezidiului. Cel ce se 
înscrisese la cuvînt însă n-a cedat. 
A cerut să se facă o demonstrație 
de-alungul citorva zile în care toate 
locurile de muncă să fie aprovizio
nate cu cele 
du-se. totodată, 
de întreținere a 
cit să se evite,

© Concluziile unui test cu 24 de ore înaintea 
adunării generale ® O idee valoroasă se finali
zează chiar în timpul dezbaterilor • Sugestii 
pentru îmbunătățirea stilului de lucru al consi

liului oamenilor muncii.

de lucru 
transpu- 
faptă. să 
pe drum

CONTRASTE
0 soluție constructivă pentru...

una 
in-

La Suceava, pe 
din platformele 
dustriale ale orașului, 
se află în execuție un 
important poligon de 
prefabricate. Lucrarea 
e pe sfirșite, bine 
realizată. Hala princi
pală de fabricație este 
practic terminată: se a- 
flă intr-un stadiu mul
țumitor centrala de 
betoane și utilitățile. 
Se vede limpede că lu
crătorii șantierului nr. 
6 Suceava din cadrul 
Trustului de construcții 
industriale Iași au de
pus eforturi serioase să 
o termine înainte de 
termen. Dar...

Dar iată că unele 
„amănunte" nerezol
vate la timpul cuve
nit sînt pe cale să 
creeze serioase ne
ajunsuri. Este vorba, 
mai întîi, de încetinea- - 
la cil care întreprin
derea județeană de in
dustrie locală din Si
biu se hotărăște să 
anunțe pe beneficiar 
care vor fi terme
nele precise de li
vrare a noilor ti
puri îmbunătățite de 
tipare destinate con
fecționării elemente
lor prefabricate. Pe de 
altă parte, chiar be-

Ion TEODOR 
Lucian CIUBOTARU Iosif POP

Constructor, beneficiar, proiectant o răspundere unică:de a asigura — 
forțe proprii — 
12 tone de con- 
și tîmplărie me- 

n-a fost res-

constructori
neficiarul investiției 
este pe cale să-și pro
voace singur greutăți. 
Angajamentul luat ini
țial 
prin 
circa 
fee ții 
talică 
pectat.

Să fie oare 
probleme 
Nicidecum, 
pinde de 
dinea și 
răspundere cu care vor 
acționa factorii anga
jați. Constructorii aș
teaptă, deocamdată, o 
soluție... constructivă. 
(Gh. Parascan). .

aceste 
insolubile ? 
Totul de- 
promptitu- 

spiritul de

RESPECTAREA TERMENELOR

De la mic
Nu greșim dacă a- 

firmăm că în județul 
Mehedinți există mi
lionari. Bogăția lor — 
inteligența, care-și gă
sește în acest în
ceput de cincinal o
notabilă punere în
valoare, ca urma
re a unei ample si 
eficiente acțiuni de
organizare științifică 
a producției și a mun
cii. Locul de desfășu
rare a acțiunii : marile 
unități 
județ.

economice din 
Autori : de la

la mare, la și 
mic la mare, toți lu
crătorii și specialiștii 
din colectivele de 
muncă respective — 
întreprinderea de va
goane, Șantierul na
val ș.a.

După amănunțite a- 
naliza asupra proce
selor de producție, 
s-au rezolvat, într-o 
primă fază, 134 de 
probleme tehnice de 
complexitate. 134 de 
cecuri cu un sold to
tal de 25 milioane 
lei... producție supli-

mai mare
mentară și economii 
la cheltuielile de pro
ducție de alte 4 mi
lioane lei.

Un început promiță
tor, dacă ținem seama 
că ambiția „miliona
rilor" vizează, doar în 
acest an, soluționarea 
a nu mai puțin de 720 
de probleme tehnice. 
Pe care sînt hotăriți să 
le ducă cit mai grabnic 
la capăt. Ce să-i 
faci : dacă oamenii 
s-au obișnuit cu mi
lioanele... (V. Tătaru).

în funcțiunePusă 
la finele anului 1973, 
moderna turnătorie de 
neferoase a întreprin
derii de ventilatoare 
și instalații de venti
lație de pe platforma 
industrială a orașului 
Vaslui urma să func
ționeze în 1976 cu în
tregul potențial teh
nic. In primul semes
tru însă, turnătoria a 
funcționat mult sub 
capacitate, satisfăcînd 
astfel doar parțial 
voile producției 
terne și cererile

ne- 
in- 
be-

Comenzi ruginite
neficîarilor. Cifrele 
sînt mici deoarece... 
mici sînt și preocu
pările conducerii în
treprinderii vasluiene 
și ale forului de re
sort pentru găsirea 
soluțiilor eficiente de 
încărcare cu comenzi 
necesare a întregii ca
pacități. Pierderile de 
producție 
stanțiale. 
cheltuielile 
ducție sînt 
ori mai mari decît cele 
prevăzute în S.T.E. In 
unitate există materie

sînt sub- 
Totodată, 
de pro- 

de peste 2

primă pentru încă 200 
de tone de aliaje de 
aluminiu în cochilă și 
în forme, precum și 
prealiaje de aluminiu 
pentru piese necesare 
industriei republicane. 
Se așteaptă numai co
menzi. Sperăm ca a- 
ceste semnale să fie 
recepționate neintîr- 
ziat de forul de resort 
din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini. înainte ca ru
gina să-și facă loc în 
turnătoria de neferoa
se. (Crăciun Lăluci).

Lucrările de dezvoltare și moder
nizare de la întreprinderea „Unio" 
Satu-Mare au început — datorită 
pregătirilor greoaie — cu multă în
târziere față de data stabilită. Din a- 
naliza stadiului lucrărilor și a modu
lui in care se desfășoară munca pe 
acest șantier se constată că facto
rii răspunzători de soarta noilor ca
pacități de aici n-au reușit nici 
acum să se alinieze la exigențele 
impuse de complexitatea și amploa
rea lucrărilor, acceptă cu destulă u- 
șurință situația necorespunzătoare 
provocată de nerezolvarea la timp a 
problemelor cu care sint confruntați.

După aprecierea tovarășului ing. 
Alexandru Pitner, șeful biroului in
vestiții de la „Unio". constructorul 
— Trustul de construcții industriale 
Cluj-Napoca — acționează cu „înceti
nitorul", din cauza defectării frec
vente a sonetelor care „plantează" 
piloții pentru fundații. în al doilea 
rind, constructorul este serios defi
citar în privința asigurării forței de 
muncă. In loc de 300 de lucrători, 
cîți sînt necesari, zilnic, pe șantier, 
pentru a se realiza volumul fizic de 
lucrări prevăzut, in prezent se aSă 
doar 50 de oameni. înainte de a cu
noaște opinia constructorului, ne-am 
oprit la cîteva puncte de lucru de pe 
șantier. Prima constatare : din cele 3 
sonete existente aici, doar una sin
gură funcționează (nu este de mi
rare atunci că se „bat" 20 de piloți 
în 24 de ore în loc de 60) ; alteia i se 
rupsese cablul și stătea „neputincioa
să" în așteptarea mecanicului. Cit 
privește cea de-a treia sonetă, aceas
ta se află încă în curs de... montare.

— Chiar dacă va fi montată, tot 
va trebui să stea — ne spune tova
rășul Vasile Csiki, șeful lotului — 
întrucît nu va avea ce să facă pînă 
nu vor sosi piloții de 8 metri pentru 
care este dimensionată. Acești piloți 
urmează să sosească, din cite știu, 
de la Fabrica de prefabricate din

Brașov, care S-a angajat să-i li
vreze tn trimestrul III. Piloții pe 
care îi vedeți sint de... 12 metri, deși 
erau necesari pretutindeni doar de 
8 metri. Dar asta este o altă poveste, 
rezultat al linei decizii eronate a 
proiectantului, , „necorectată" decît 
pe jumătate.

Un fapt mărunt 7 Nicidecum, Iar 
gravitatea consecințelor provocate, in

Pe șantierul 
de la „Unio“ 

din Satu-Mare

acest caz, de proiectant — Institutul 
de proiectări pentru construcții de 
mașini (I.P.C.M. din Capitală) — nu 
este greu de apreciat. Datorită „în
gropării" sau tăierii unor capete de 
piloți se pierd zeci de mii de lei, la 
care se adaugă și pierderile de timp 
rezultate din „sincopele" aprovizio
nării cu ceilalți piiloți.

Lipsa forței de muncă constituie 
Intr-adevăr o mare problemă. Pare 
surprinzător, dar aceasta este reali
tatea : din necesarul de muncitori 
calificați 
dulgheri 
ales, cu 
zarea de 
din partea conducerii trustului nos
tru — ne «punea șeful lotului — că, 
in curind, vor mai sosi pe șantier 15 
dulgheri și o echipă de zidari. Cu a- 
ceștia ne vom mai descurca cumva, 
dacă vom primi la timp piloții de 8 
metri".

lucrează In prezent doar 8 
și 8 zidari, ocupați, mai 
chestiunile privind organi- 
șantier. „Avem promisiuni

Foarte greu de înțeles calmul con
structorului, „calculele" și intențiile 
sale legate de execuția acestor lu
crări. Cu atît mai mult cu cit situa
ția „la zi" arată o îngrijorătoare 
rămînere in urmă față de grafice, 
întârziere care, în loc să fie diminua
tă, se mărește... simțitor.

Este surprinzător de ce condu
cerea trustului clujean nu se hotă
răște să inițieze măsurile impuse ds 
starea actuală de lucruri. Șeful de lot 
ne-a lăsat să înțelegem că. atît în pri
vința. punerii in stare de funcționare 
normală a sonetelor, cit și în aceea a 
asigurării efectivelor de constructori, 
nu s-ar ridica nici o problemă deo
sebită, care să îngreuneze rezolvarea 
lor corespunzătoare. Adică, greută
țile țin, pur și simplu, de „strategia" 
în planificarea lucrărilor de la diferite 
obiective, aleasă de conducerea trus
tului. O optică costisitoare și riscantă, 
căreia factorii de răspundere în cau
ză au datoria să-i pună capăt fără în- 
tîrziere.

Nu ne propunem să înșiruim toate 
neajunsurile care s-au acumulat 
pe acest șantier, într-un răstimp 
atlt de scurt de la începerea propriu- 
zisă a lucrărilor, și nici să dăm so
luții pentru ieșirea din această si
tuație. Dorim să subliniem doar fap
tul că înlăturarea neajunsurilor de
pinde exclusiv de competența și răs
punderea 
neficiar, 
chemați, 
de resort,
de urgență condițiile necesare pentru 
recuperarea intîrzierilor și asigura
rea punerii in funcțiune a capacități
lor la termenele prevăzute.

Înregistrate în prima parte a anului, 
se părea că sarcinile ce vor reveni 
actualei runde de dezbateri nu sint 
de natură să provoace motive de în
grijorare. Pentru că bilanțul celor 
șase luni se încheiase cu depășiri la 
aproape toți indicatorii de plan : o 
producție suplimentară în valoare 
de peste 15 milioane lei. productivi
tatea muncii, în condițiile scăderii 
numărului mediu de angajați, mal 
mare cu 4,7 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut, un surplus 
la beneficii ș.a., toate acestea re
prezentând în bună măsură consecin
ța firească a înfăptuirii hotăririlor 
stabilite de adunarea generală pre
cedentă, a statornicirii unui climat 
de muncă favorabil stimulării per
manente a spiritului gospodăresc și 
inițiativei creatoare a oamenilor. Cu 
alte cuvinte, un bilanț cu suficiente 
argumente pentru o dezbatere intr-o 
notă mai mult sau mai puțin ..liniș
tită". care să asigure desfășura
rea in continuare a activității pe a- 
celași făgaș bun.

Dar oamenii de 
știu bine că. 
acest an și. 
următori ai 
economia națională 
asigure cantități din ce 
mai mari de anvelope, să 
fice sortimentele și să îmbunătă
țească continuu calitatea acestora. De 
aici, înțelegerea clară, subliniată 
încă o dată în cadrul forumului su
prem de conducere a întreprinderii, 
a faptului că asemenea sarcini obligă 
întreitul colectiv să-și reconsidere 
activitatea, să desprindă din ceea ce 
a fost bun și, mai ales, din ceea ce 
n-a fost bun. concluzii practice efi
ciente, direcții precise de acțiune 
pentru obținerea de rezultate supe
rioare în toate domeniile activității 
productive.

Un episod care a avut loc chiar 
In cadrul adunării generale ilus
trează elocvent această afirmație. Se 
discuta despre unele posibilități încă 
neexplorate de sporire a indicelui 
de utilizare a instalațiilor. La un mo
ment dat, unul dintre vorbitori, por
nind de la ideea că sporurile de pro
ducție ale anului viitor vor trebui 
obținute pe seama creșterii produc
tivității muncii, a început să arata

Incepind 
îndeosebi 

actualului 
le 

din '

la „Danubiana" 
chiar din 

în anii 
cincinal, 
cere Să 

în ce 
diversi-

celor trei factori — be- 
proiectant, constructor — 
împreună cu forurile lor 
să coopereze și să creeze

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii'

necesare. respectin- 
cu strictețe normele 
utilajelor, astfel în- 
pe cît posibil, orice 

opriri 
le. Și. 
mulată 
nea 
rind pe rînd, cei 
de la secțiile de 
pregătire semi
fabricate. între
ținere și repara
ții și asamblare 
s-au decis și ei 
să o accepte. în 
final, după 
stabilit să se for-

accidenta- 
odată for- 
o aseme- 

propunere,

in-
tervențiile lor, s-a 
meze un colectiv care, pe baza su
gestiilor și propunerilor făcute, va 
trebui să întocmească un program 
de încadrare a tuturor locurilor de 
muncă cheie într-un nou ritm de 
producție. Ia care, în mod firesc, să 
aducă o contribuție deosebită ca
drele inginerești.

Dincolo de asemenea aspecte de 
ordin tehnic, adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor muncii 
din această întreprindere s-a dove
dit insă nu mai puțin importantă 
prin maniera in care a luat in dis
cuție problemele legate de stilul și 
metodele de lucru ale consiliului oa
menilor muncii, de îmbunătățirea con
tinuă a climatului de muncă. Con
cluzia acestor dezbateri ? „Mai multă 
grijă pentru înfăptuirea propuneri
lor pe care le facem — ne spunea 
muncitoarea Dumitra Tudose din a- 
telierul camere de aer — dar și a 
măsurilor adoptate de consiliu. Pen
tru că se fac propuneri valoroase, 
se stabilesc hotăriri bune, dar unele 
dintre ele se pierd pe parcurs". Ob
servație perfect îndreptățită, al că
rei sens îi regăsim, de altfel. în in
stituirea unui colectiv care să anali
zeze și să urmărească sistematic 
cum se finalizează propunerile oa
menilor muncii. S-a conturat astfel, 
după cum remarca Dumitru Nicola- 
escu, directorul general al Centralei 
industriale de prelucrare a cauciucu
lui și maselor plastice — „o primă 
formă de organizare temeinică a u- 
nei activități în care sîntem cu toții 
deopotrivă interesați să găsim mai 
marcate receptivitatea și eficiența, 
un mijloc de control și implicit de 
apropiere mai rapidă intre cuvînt și 
faptă. Acum rămine doar să-1 folo
sim In așa fel îneît, 1a începutul a- 
nului viitor, cind ne vom reuni iarăși 
în același cadru, oamenii să poată 
spune că adunarea generală din a- 
ceastă vară și-a atins pe deplin sco
pul". Intr-adevăr, acesta e un tel 
pentru care merită să te bați. Pen
tru că el reprezintă o garanție a ri
dicării pe o treaptă superioară a ac
tivității întreprinderii.

Dumitru TIRCOB

SUCCESE ALE TEXTILISTELOR GĂLĂTENE

Asemenea celorlalte secții ale 
Întreprinderii „Textila" Galați, 
Si la filatura Bl se depun efor
turi susținute pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate in în
trecerea socialistă. Dovadă este 
Îndeplinirea angajamentului a- 
nual, ce prevedea, intre altele, 
obținerea a 8 060 kg fire peste 
plan. $efa secției, ing. Axinia 
Bertea, preciza, totodată.- că se 
acordă o atenție deosebită și ca
lității produselor, indicele pla
nificat Ia fire de calitatea I 
fiind substanțial depășit. O deo
sebită importanță în realizarea 
succeselor noastre, adăuga ing. 
Georgeta Diaconu, o are Îm

brățișarea de către tot mal mulți 
angajați a inițiativelor : „Gram 
cu gram se strînge tona", „Nici 
un fir la deșeu", „Nota zece la 
testare" ș.a. Printre fruntași se 
află muncitoarele : Maria Nuță, 
Catinca Lemnaru, Ioana Con- 
stantinescu, Paraschiva Avram, 
Irina Chivu, Aglaia Dicu ș.a. De 
remarcat că și in celelalte secții 
ale Întreprinderii s-au înregis
trat rezultate frumoase, pînă a- 
cum obținîndu-se 3,6 milioane 
lei producție globală suplimenta
ră, 32 tone fire peste plan. 3?. 000 
mp țesături peste prevederi, 
indicele de productivitate a 
muncii fiind depășit cu 840 lei 
pe angajat. (Dan Plăesu).
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..Și cine erau... adversarii ?“ „Unul 
dintre ei se află chiar în fața dv.“, 
surîde inginerul Mircea Popescu. 
„Motivele ?“ Replica vine după oare
care timp de gîndire : „Vedeți, lucru
rile sint ceva mai complicate și nu 
totdeauna poți răspunde simplu 
printr-un da ori nu". „S-o luăm pe 
îndelete atunci. Ideea nouă, cu rol- 
gangurile — niște schelete metalice, 
pe rulouri — își propunea să rezolve 
o problemă acută aici : aceea a 
transporturilor interioare. N-are im
portantă că venea de la ing. Ionel 
Dumbravă, directorul întreprinderii. 
Autorul putea fi oricine altul. Im
portant e ce țin
tea. Ne-ar inte
resa natura argu
mentelor contra". 
Paradoxal sau 
nu. dar unii par
că se învățaseră 
cu greutățile ve
chiului sistem de 
transport : „Nu
merge altfel, ar
gumentau. Aid 
așa este de când 
facem hîrtie și 
celuloză de Con
stanța". Ori: „rol- 
gangurile or fi 
ele bune în in
dustria mobilei, aici însă..." (Aluzia 
viza fostul loc de muncă al directo
rului nostru). „Dar bine, acesta niu-i 
un argument". Mircea Popescu surî
de iar : „Sigur că nu-i un argu
ment. In ce mă privește însă, cred 
că «opoziția», față de introduce
rea rolgangurilor amintite pornea 
de la faptul că nu le vedeam încă. 
Adică, mai exact, nu le vedeam cu 
ochii mintii. In împrejurarea dată 
îmi lipsea, ca să zic așa, capacitatea 
de a fantaza. Nu cai verzi pe pe
reți, ci pornind de la lucruri deter
minate inginerește și ajungînd la 
concretul chestiunii. De fapt, aici mă 
diferențiam de autorul noii idei : eu 
nu vedeam, iar el își închipuia per
fect. Iși închipuia și credea în via
bilitatea soluției propuse, se «batea» 
cu argumentele contra, era greu de 
înfrînt tocmai pentru că era convins 
că are dreptate". „Nu s-a supărat di
rectorul ?“ „De ce să se supere ? 
Confruntarea se făcea cinstit, la «lu
mina zilei»". Apoi, chiar dînsul ne-a 
zis : „nu vreau complimente, cî ar
gumente întemeiate, pro și contra". 
Eu am început cu contra, după care 
am trecut la pro. Pentru că n-a mers 
totul ca pe roate, deși scheletele a- 
mintite stăteau pe... rotile. Mozaica- 
rea, prinderea șinelor, o anume bară 
— au fost soluțiile propuse de mine. 
„Cum vine asta ? Te dai după vînt. 
Acum zici una, apoi o schimb pe 
alta ?“ s-ar putea să fiu întrebat. Nu, 
nu mă dau după vînt. Mă dau cel 
mult după vîntul bun. Totuși, cum a 
intervenit schimbarea de optică? Sim
plu : începusem să simt valoarea lu
crului propus. La urma urmei nn-i 
o rușine să te desprinzi de o poziție 
cînd vezi că alta, mai nouă și mai 
bună, are șansa să-și croiască drum. 
Ba chiar e de datoria ta să o spri
jini. Să te „recroiești", cum se mal 
zice. Fac alergie la subordonările do
cile, potrivit cărora „el propune, el 
răspunde" deși uneori se vede că 
ceva e pornit prost. Dar urăsc în 
egală măsură și cramponările orgo
lioase".

„Nu vreau complimente, ci argu
mente întemeiate, pro și contra". Re
plica numește esența climatului pro- 
pice schimbului fructuos de idei. 
Climatul sănătos, bărbătesc și tonic, 
în care omul își poate exprima des
chis și constructiv gîndul. Fără te
merea că poate ofensa pe cineva, 
conștient — și acesta este lucrul cel 
mai important — că de partea cea
laltă nu este așteptată lauda consta- 
tativă, bună doar de... gîdilat orgo
lii. cl ideea în stare să declanșeze 
mișcarea spre mai bine.

11 Întrebăm pe autorul ideii, ing.

Ionel Dumbravă, directorul întreprin
derii de celuloză și hîrtie — Palas 
Constanta : „De ce a declanșat atîta 
fierbere noul sistem de transpor
turi ?“ „Dacă e adevărat că s-a pro
dus o fierbere, atunci e bine". Pen
tru că orice reacție, ca în chimie, e 
un semn al schimbării. In cazul con
cret, la unii cred că n-a fost vorba 
numai de lipsa de receptivitate ușor 
de văzut, de detectat. Sînt oameni 
care își asumă mai greu riscul, care, 
în vorbe, sint pentru schimbare, dar, 
în fapt, nu acceptă riscul schimbării. 
Ciocnirile cu asemenea poziții dau 
naștere la seîntei. și din acestea e-

te-ai gindit. poate data viitoare vei 
veni cu ceva și mai bun".

„Despuiem" din „cutia receptivită
ții" o ideie a maistrului Ene Ștefan, 
ecou firesc la „lista de probleme 
prioritare de rezolvat", listă lansată 
de conducerea întreprinderii. Mește
rul argumenta renunțarea la apa de 
ghiol — soluție cu multiple avanta
je — si racordul Ia o conductă de 
apă industrială. Trei■ echipe a cite 9 
oameni fiecare au răsucit pe toate 
fetele „piatra" aruncată de Ene Ște
fan. Autorul iși vedea liniștit de tre
burile lui și habar h-avea că aproa
pe 30 de oameni. în orele lor de ră

„Chiar cînd ești lăudat, 
să ceri argumente"

xistă șansa ca măcar una să lumi
neze un drum nou și bun. Aceasta 
a fost și rațiunea pentru care am 
introdus. între atîtea alte modalități 
de stimulare a gîndirii la noi, in în
treprindere, de întreținere a „furtu
nii de idei", cum se spune curent, 
și cutia cu propuneri.

„Cutia receptivității", cum mai e 
numită aici. Unii, care mai lucraseră 
și prin alte părți, au zis că „nimic 
nu-i nou sub soare. S-au mai văzut 
cutii din acestea". Și tot blazații au 
adăugat : „planul mai întii și, după 
aia. cine are timp n-are decît să se 
înscrie și la idei". „Am introdus re
gula. aflăm de la conducerea între
prinderii — . „nici-o propunere fără 
un răspuns prompt". E bună. gata, 
trecem la aplicarea ei. Nu-i cores
punzătoare. dar îți mulțumim că

gaz. îi apărau sau li „demolau" pro
punerea. Habar n-avea că se cerce
tau pe îndelete implicațiile procedeu
lui imaginat, se lansau calcule inter
minabile, se socoteau inconvenientele 
și eventualele riscuri, se evaluau 
ciștigurile și neajunsurile. Ca pină 
la urmă. în acest proces de clarifi
care. atenția să ricoșeze spre altce
va. care s-a născut în bătălia pentru 
nou : refolosirea apei de la răcire. 
Reintroducerea ei în circuit.

Cînd s-a propus introducerea noilor 
elemente de stivuire într-o secție, 
inginerul Mircea Tirnofte a replicat 
dur : „Luați hardughiile acestea de 
aici. îmi ocupă spațiul de producție". 
„Ba. sint creatoare de spațiu". „Or 
fi doar pe... hîrtie". Timofte. om al 
practicii, voia să vadă nu pe hirtie, 
ci in realitate. „Bine, facem demon

strația cu primul element". „Mă rog, 
încercați". Se pregătește lămurirea... 
conservatorului și. culmea ! demon
strația — un fiasco. Nu dă rezultate 
nici cit să fie convinși autorii, dară
mite inginerul. Oamenii tocmai se 
pregăteau să plece cu privirile ple
cate cînd le sare în ajutor, cine ? 
Inginerul Mircea Timofte : „Stați 
oameni buni, ce vă grăbiți ? Am.im
presia că ceva dreptate, aveți. Har
dughiile acestea pot fi într-adevăr 
creatoare de spațiu. Dacă..." Dacă se 
remediază cutare lucru, dacă adău
gați cutare, dacă renunțați la cutare. 
Este momentul cind. după „coliziune", 

cele două......tabe
re" iși unesc in
teligența. forțele 
fizice. La a doua 
încercare, „har
dughiile" con
firmă. Rezultat de 
care este „vino
vat", în egală mă
sură, și fostul... 
adversar.

„«Paternitatea i- 
deii ?» E ceva 
care sună puțin 
curios la noi", ni 
s-a zis. „Să înțe
legem de aici că 
promovați doar 

anonimatul soluțiilor valoroase 
„Dimpotrivă Și ca negația să nu ră- 
mînă vorbă în vînt,. așezăm alături 
argumentul : numai în primele luni 
ale acestui an am strîns mina la a- 
proape 30 de autori, i-am felicitat si 
stimulat pentru contribuția adusă. 
Dar să fim bine înțeleși: a- 
ceștia au fost oamenii care, cei din
ții, au mișcat rotita ideii. Apoi ? 
Apoi am sărit cu toții și am adău
gat. am redimensionat, recroit. sim
plificat etc. Fără nu știu ce preten
ție. Ba. nu. cu o singură pretenție : 
ca întruparea lucrului nou să fie fără 
cusur, ca întreaga întreprindere să 
tragă foloasele maxime. Deci. în e- 
sență. cu pretenția firească ce de
curge din răspunderea de proprietar 
și producător".

Hie TANASACHE 
George MIHAESCU

Imagini cotidiene ale muncii comuniste
Imagini ale hărniciei șl priceperii la întreprinderea 

de mașini-unelte și agregate București. Maistrul 
principal Gheorghe COjocaru și strungarul Constantin 
Stoica analizează cu exigență de microni piesele ce 
vor compune „inima" unui nou agregat (fotografia din 
stingă). înainte de a părăsi secția de montai, comen

zile noului strung cu comandă program sînt supuse 
unei minuțioase verificări de către șeful secției, ing. 
Florin Bosînceanu, și șeful echipei de electricieni, 
Teofil Copaciu (fotografia din dreapta).

Foto :• E. Dichiseanu î

APA SI SAPA!3
Priveam nu numai 

cu admirație, dar 
chiar cu uimire, un lu
cru ce. pentru mine, 
părea a ține de dome
niul fenomenelor : ro
șii, fructe de grădină 
mari cit mărul dom
nesc. îngemănate ca 
strugurii, ciorchine, pe 
lujere ce păreau, prin 
robustețea lor. nu 
plante anuale, care 
trăiesc de primăvara 
pînă toamna, ci mai 
degrabă arbuști din 
vreo specie perenă de 
pădure. Tn egală mă
sură mă surprindea 
însă modul simplu în 
care privea acest fe
nomen interlocutorul 
meu.

Ameliorările de plan
te și obținerea, prin 
truda uneori neobser
vata a amelioratori- 
lor, de cereale și fruc
te cu calități superi
oare sînt o activitate 
cu tradiție în multe 
domenii și care doar 
în împrejurări cu to
tul excepționale mai 
poate surprinde. Eu. 
aveam insă motive să 
fiu de două ori sur
prins. In primul rind 
îmi ofereau acest plă
cut sentiment fructele 
acelea mari. Spectacol 
ce conține încorporat 
în sine atît frumusețe 
naturală, cit și frumu
sețe adăugată de om, 
atît proces natural, cit 
și inteligentă și muncă 
omenească. In al doi
lea rind, îmi oferea 
plăcutul sentiment al 
noutății descoperite, 
al ineditului. omul 
care făcuse să se ză
mislească minunea a- 
ceea de fructe ce dă
deau serei aspect nu 
de grădină de legume, 
și nici de grădină de 
flori, ci mai mult de 
expoziție sub sticlă 
unde exponatele pă
reau obiecte șlefuite 
de mină de artizan și 
colorate cu înmiită 
măiestrie, efectul ur
mărit fiind încîntarea 
vizuală. desfătarea 
estehcâ/ iar nu stimu

larea dorinței firești 
de a desprinde fruc
tul și a-1 duce la gură. 
Avea să mi se comu
nice că tomatele pe 
care le priveam, acele 
pătlăgele roșii ca fo
cul și de o perfecțiu
ne a rotunjimii care 
uimea, constituiau o 
categorie aparte nu 
numai în privința mă
rimii. formei și gru
pării pe lujer în for
mă de ciorchine, ca 
strugurele, ci și sub 
aspectul gustului.

— Le-am imprimat 
gust de roșii de gră
dină. altul deci dec!t 
cel al roșiilor de seră, 
sint mai zemoase și 
mai dulci.

Am îndrăznit să în
treb cum s-a reușit 
performanța aceasta 
și, pe tonul cel mai 
firesc cu putință, cu 
simplitatea și modes
tia cele mai desăvir- 
șite. mi s-a răspuns 
că în afara obiș
nuitei activități de se
lecționare de genitori, 
de încrucișări de so
iuri urmărite pe par
cursul multor ani, ele
mentul esențial l-au 
constituit apa și sapa. 
Cu alte cuvinte, fac
torul muncă. Dar tot 
muncă înseamnă și 
activitatea de cerce
tare. și muncă in sens 
superior. însă interlo
cutorul meu, inginerul 
ameliorator Talpala- 
gă. de la secția horti
colă a Stațiunii viti- 
pomicole Stefănești, 
Argeș, prefera să si
tueze în prim plan 
apa și sapa, să reducă 
complexa activitate 
de transformare a na
turii unor plante la e- 
lementele simple, dar 
fundamentale, ale ac
tivității de producție 
dintr-o seră, din ori
care grădină. Un om 
ce trăia între plante 
gindind neîncetat la 
căile de îmbunătățire 
a trăsăturilor lor bio
logice. și acționa de 
mulți ani în această 
direcție cu rezultate

remarcabile, nu căuta 
să releve meritele a- 
melioratorului. ci să 
pună in , evidentă, cu 
modestie'și simplitate, 
elementele cele mai 
simple încorporate in 
acele fructe minune, 
apa și sapa munca 
înțeleasă în cel mai 
strict înțeles al no- 
ți unii.

Noblețe a simpli
tății.

Simplitatea, virtute 
intre virtuțile spiritu
lui nobil. Marile edi
ficii se constituie din 
elemente primare, care 
sînt tăcutele cără
mizi legate una de 
alta prin mortar și a- 
coperite apoi cu alt 
strat de mortar. Ele 
nu au strălucirea mar- 
murii ce împodobește 
fațadele și nici măcar 
luminozitatea mată a 
tencuielii exterioare, 
dar sînt elementul 
fundamental al edifi
ciului, tăcut, dar fun
damental. în treacăt, 
amelioratorul de la 
Ștefănești a amintit, 
pe parcursul scurtului 
nostru dialog, că pro
dusele cercetărilor, ale 
sale, tomatele cu denu
mirea „Argeș", au fost 
distinse cu medalii în 
confruntări internațio
nale pentru calitatea 
deosebită a fructului, 
pentru culoarea aproa
pe ireală, pentru dis
punerea în ciorchine, 
fenomen pe care, măr
turisesc. nu l-am mai 
întîlnit pînă în sera de 
la Ștefănești. pentru 
gustul de roșii de gră
dină imprimat roșiilor 
de seră. Toate acestea 
însemnau știință. El a 
redus însă îndelun
gatul și obositorul 
proces de cercetare la 
elementele primare, 
dar fundamentale, ale 
activității pe care o 
depunea.

Iar aceasta, cu nobi
la simplitate : apă și 
sapă.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘT1

FAVORITISMUL ÎN HAINE DE ÎMPRUMUT
Dacă 1 se dă cuiva pe 

nemerit o recompensă sau 
dacă a fost promovat un 
om cînd mult mai îndrep
tățit ar fi fost altul, știm 
cu toții că. dacă nu este 
vorba de aprecieri eronate 
involuntare, ne aflăm in 
fața unui act de favori
tism. Act pe care, pe bună 
dreptate, societatea noas
tră îl repudiază. Manifes
tări brutale de favoritism 
întîlnim mai rar, din ce în 
ce mai rar. Dar mentalita
tea favoritismului, în aspec
tele ei mai „domestice", 
mai „nevinovate". sălăș
luiește încă In unele minți, 
se mai manifestă pe ici sl 
colo. în cazul de fată s-a 
ivit In legătură cu... un 
covor.

...25 februarie 1973. Con
stantin Monea. responsa
bilul magazinului „Texti- 
le-încăltăminte“. situat In 
Piața „23 August" din Ca
pitală. are de ridicat mar
fă de la depozitul I.C.R.T.I. 
din Militari. „Ai venit 
după covoare ? — a între
bat șeful depozitului, Ion 
Sfetcu. Să știi că nu pot 
să-ti dau decît pentru o 
factură. Pentru cealaltă iți 
dau mai puțin cu patru. 
Trebuie să servim două 
persoane care au «apro
bări». Așa că ia banii în 
locul covoarelor și zi mer
si". In felul acesta. în hai
nele aparent nevinovate 
ale unui „mic serviciu", 
favoritismul s-a produs. Și 
odată cu el si încălcarea 
legii : vînzarea din depo
zit.

Ce s-a întîmplat mai de
parte ? De cum a sosit C. 
Monea cu restul de marfă

la magazin, au sosit „Ia 
tanc" și două tinere func
ționare — de unde cre
deți ? — exact de la sediul 
I.C.L. „Universal", de care 
aparținea magazinul. „Ne
vinovată" coincidență !... 
Doritoare și dumnealor 
de cîte un covor. Și, fi
rește, nu puteau fi refu
zate. Iată însă că. tocmai 
cind cele două funcționare 
dădeau zor cu alesul culo
rii și desenului, la ușă își

pe credit. Pină a doua zi. 
Pe încrederea lui Gavriș, 
a cărui nevastă lucra in 
magazinul condus de Mo
nea... N-a mai apucat să 
aducă banii a doua zi. In
spirată. miliția a venit în 
control și a vrut să știe 
cum s-au vîndut covoare
le. Pentru unul dintre ele 
banii lipseau. Deci, vîn- 
zare cînd unitatea era în
chisă. adică infracțiune la 
legea comerțului ; vînzare

Micul serviciu 
„ca între oameni"

face apariția și Aurel Oli
ver Gavriș. Era în pauza 
de prinz. cind magazinul e 
închis pentru cumpărătorii 
obișnuiți. Gavriș este so
țul unei angajate a maga
zinului cu pricina. Care 
sot nu venise pur și sim
plu de dragul nevestei : îl 
aducea pe un amic, șeful 
său de la uzină, cum îi 
plăcea să-l recomande. 
Acesta, amator și el de... 
un covor. Cîteva minute 
mai tîrziu. trei covoare și 
fericitii lor posesori pără
seau în grabă magazinul 
pe ușa din spate.

Dar... ajunsă aici. întrea
ga afacere a luat o întor
sătură cu totul neașteptată. 
Cel care venise după co
vor. înștiințat special de 
Gavriș. n-avea pasămite 
banii la eL Șl„. l-a luat

pe credit, adică Infrac
țiune împotriva avutului 
obștesc. Fapte limpezi și 
fără putință de tăgăduit, 
oricare le-ar fi fost sub
stratul : pentru ele C. Mo
nea a fost condamnat la 6 
luni închisoare.

Dar, mai e ceva. Acum, 
șef al magazinului, in lo
cul lui Monea este Viorica 
Gavriș. Nevasta aceluiași 
Gavriș. care a venit cu un 
prieten... Care a luat co
vorul pe ușa din dos... 
Care n-a avut toți banii... 
Și mai este încă ceva : 
cind lipsește îi tine locul 
de șef nimeni altul decit... 
Aurel Gavriș. Soțul 1 Ace
lași om cere l-a băgat pe 
ușa din dos. în magazin, 
pentru procurarea covo
rului. pe șeful lui de la 
uzina unde a lucrat. Și-a

dat omul demisia de la în
treprinderea de mașini- 
unelte și agregate. unde 
lucra ca rabotor, și s-a 
angajat de urgență ajutor 
de vinzător în subordinea 
nevestei (trecînd și la o 
retribuție mai mică cu 800 
lei lunar). Și. ceea ce e și 
mai curios, pe la conduce
rea I.C.L. „Universal", 
treaba asta n-a bătut ni
mănui la ochi. Dimpotri
vă : se apreciază că așa 
s-ar chivernisi mai cu 
grijă averea obștii 1

De ce s-au întîmplat, 
s-au putut întimpla toate 
acestea ? Cum de s-a ajuns 
la deznodămîntul amintit ? 
Sint întrebări firești. iar 
explicația nu-i chiar atît 
de greu de dat dacă rapor
tăm faptele la mentali
tatea cu care mai sînt 
uneori privite asemenea 
practici. Și mai exact : 
este vorba de optica potri
vit căreia servirea pe ușa 
din dos este îngăduitor 
taxată drept „nevinovat 
serviciu", drept act de „în
țelegere". că de. „oameni 
sintem" si nu ceea ce ex
primă de fapt aceste prac
tici și anume : favoritis
mul. Favoritismul care e 
unul și același, indiferent 
dacă e mare sau mică roa
ta cașcavalului din care 
ajung să se înfrupte peste 
rînd și pe nimerite unii 
sau alții. Mai mare ori 
mai mic. în esența lui. fa
voritismul este o. racilă pe 
care nu avem dreptul s-o 
tolerăm. De aceea menta
litățile. slăbiciunile care îl 
mai generează trebuie 
combătute ferm, peste tot. 
pînă la totala lor eradi
care.

Dinu POPESCU

Cu puțin timp în urmă, în 
orașul Băicoi. una dintre 
echipele de control ale or
ganelor de miliție a oprit, 
pentru verificare, autotu
rismul proprietate persona
lă „Dacia 1 300“ condus de 
Cezar Jean Pasăre —. me
canic la Fabrica de prepa
rate de carne din Sinaia. 
Se constată că — pe lingă 
unele produse ale fabricii, 
legal transportate la la
boratorul central din Ca
pitală, pentru analize — in 
autoturismul cu pricina 
„călătoreau" clandestin și 
un mare număr de sacoșe, 
plase și pungi de plastic 
etc., burdușite cu produse 
ale respectivei întreprin
deri.

Surprinderea organelor 
de miliție în fața tuturor 
acestora nu va fi însă sin
gura ; cea de-a doua o va 
oferi însuși proprietarul și 
șoferul autoturismului, tn 
locul cuvenitelor acte care 
să justifice proveniența 
bunurilor în cauză. Cezar 
Jean Pasăre prezintă un 
ordin de deplasare în Bucu
rești. ca delegat, in vede
rea procurării unor piese 
de schimb.

Explicația dată de el — 
și atunci, și în timpul pro
cesului care a urmat, și as
tăzi — este ceea ce ne in
teresează în rîndurile ur
mătoare :

— Bunurile tn cauză nu 
au fost sustrase ; ele au 
fost scoase din întreprinde
re cu titlu de cadouri, in 
vederea soluționării unor 
probleme urgente ale între
prinderii...

Firește. Cezar Jean Pa
săre. alături de actele men
ționate și de explicația ci
tată a adăugat, de fiecare 
dată, și numele întreprin
derilor bucureștene — în 
număr de șase — la care 
urma să dea substanțialul 
„bacșiș'1. Noi nu le vom

menționa pentru că nu e- 
xistă dovezi că la respec
tivele întreprinderi s-ar fi 
găsit cineva care să pri
mească bacșișul.

La întreprinderea din Si
naia am purtat discuții cu 
Cezar Jean Pasăre, cu in
ginerul Aurel Stan, șeful 
ierarhic al vinovatului, și cu 
I. Voicu, directorul între
prinderii. Din discuții au 
rezultat cîteva aprecieri de 
ordin mai general și cite-

sută de grame de salam a 
fost sancționată astfel : ad
ministrativ — cu mustrare 
scrisă cu avertisment : pe 
linie de partid — cu vot 
de blam cu avertisment).

In al doilea rînd, deși 
Pasăre a spus că produsele 
pe care le-a sustras au fost 
scoase pe poarta unității, 
profitînd de neatenția por
tarului. deși conducerea u- 
nității și-a însușit acest 
punct de vedere, odată ca-

Cu plocon
la... furnizori

va fapte, care, după păre
rea noastră, aduc ceva mai 
multă lumină in cazul de 
față.

In primul rind, spiritul 
de exigență constituie nota 
dominantă in care se des
fășoară viața și munca in 
această unitate. Iată și cl- 
teva exemple : dezbaterea 
normelor eticii și echității 
socialiste, cunoașterea pre
vederilor legale constituie 
preocupări permanente ale 
întregului colectiv, ale fie
cărei grupe sindicale in 
parte, ale întregii organi
zații de partid. De aseme
nea. activitatea comisiei de 
judecată se desfășoară po
trivit legii. exigent, atît 
modul de dezbatere al cau
zelor, cît și soluțiile pro- 
priu-zise contribuind la e- 
liminarea abaterilor. Ia în
dreptarea vinovatului. (De 
exemplu, sustragerea a o

zul descoperit și neatenția 
portarului dată la iveală, 
conducerea fabricii nu a 
socotit cîtuși de puțin ne
cesar să-1 sancționeze. Ba 
mai mult, după cum a re
ieșit din discuțiile purtate, 
ing. I. Voicu. directorul în
treprinderii, U consideră pe 
portar în afara oricărei 
culpe. Și această atitudine 
de indulgentă se manifestă 
într-o întreprindere în care, 
așa cum subliniam, nota 
dominantă este exigența.

In al treilea rind, ing. 
Aure! Stan, șeful ierarhic 
al șoferului în culpă, a de
clarat in instanță următoa
rele : „Din cîte îl cunosc 
pe inculpat, sînt convins 
că a sustras produsele... 
pentru a putea rezolva pro
blemele pentru care fusese 
delegat". El a declarat ne
gru pe alb și a semnat că, 
personal, nu a cunoscut și

nu cunoaște nimic In legă
tură cu sustragerea efec
tuată de Cezar Jean Pasă
re. Dar acum, in discuțiile 
pe care le-am avut, a re
cunoscut că el, personal, 
i-a dat voie să ia, în sco
pul bine cunoscut, „cîteva 
sute de grame de salam de 
la laborator. Cam cit un lat 
de palmă".

Și Cezar Jean Pasăre a 
luat 1 Cît. am văzut ; nu 
de un lat de palmă, cît 
avea voie de la ing. A. S., 
ci... de un lat de mașină, 
ca să zicem așa.

Procesul a avut loc. jus
tiția și-a spus cuvintul : 
Cezar Jean Pasăre a fost 
condamnat.

Dar, după toate aces
tea se impun cîteva în
trebări : de ce Pasăre 
n-a vorbit despre faptul 
că avea aprobarea ingi
nerului să ia produse, așa 
„de un lat de palmă ?“ De 
ce. dacă s-a admis ipoteza 
scoaterii produselor pe 
poarta întreprinderii in 
mod fraudulos, n-a fost 
sancționat portarul pentru 
lipsa lui de vigilentă mă
car așa „de un lat de pal
mă ?“.

Dar indiferent de răspun
surile Ia aceste întrebări 
un fapt rămîne de netăgă
duit : încercarea de pro
movare a favoritismului — 
prin „bacșiș" sau prin ori
ce alte forme — de a in
troduce în relațiile dintre 
întreprinderi — limpede re
glementate prin lege — 
practici străine de climatul 
nostru social, potrivnice le
gii. trebuie să găsească ri
postă fermă din partea tu
turor. dar în primul rind 
din partea conducerii ori
cărei unități.

Titus ANDREI

OPINII

ALE CITITORILOR

Clar, despre 
critica la 

„lumina zilei"
Pe marginea articolului „Critica 

— la «lumina zilei»" am pri
mit un punct de vedere foarte 
combativ din partea tovarășului 
GHITA ANDRONACHE din Galați, 
cartierul Țiglina I, blocul Dl, ap. 12. 
Semnatarul opiniei se referă foarte 
pe larg la gîtuitorii de critică. Ii 
acuză a fi vinovați de mai tot ceea 
ce trage înapoi munca și tendința 
spre progres într-un domeniu sau 
altul al vieții materiale și spirituale. 
Scrisoarea exprimă astfel, poate în
tr-un fel mai tăios, adevărul despre 
rolul pe care critica și autocritica 11 
au în teoria și practica edificării 
noii. orînduiri ca motor al dezvoltă
rii societății. Răspunzători de neono- 
rarea întotdeauna și în suficientă 
măsură a criticii și autocriticii sînt 
făcuți și cei care, verificînd opiniile 
critice formulate, nu iau sau nu co
munică prompt măsurile de tragere 
la răspundere a celor vizați prin 
dezvăluirea lipsurilor și abaterilor : 
„De ce oamenii (unii oameni — am 
zice noi) se eschivează și se fac că 
nu văd anumite fenomene rele și 
chiar antisociale ? Pentru că împo
triva celor care încalcă normele mo
ralei, normele bunului simt, nu se 
iau — Întotdeauna — măsuri aspre 
de sancționare". In loc de asemenea 
măsuri, uneori — continuă corespon
dentul — cei „criticați aplică prin
cipiul «se mai întîmplă»".

Am mai citit. în paginile trimise 
de G. A„ rinduri aspre despre li
mita extremă a atitudinilor anti
critică. despre posibile — sau pe 
alocuri reale — metode de răfuială 
cu cei ce „îndrăznesc" să critice. Cu 
adăugarea multiplelor dovezi, pe care 
viața noastră cotidiană le oferă ge
neros. de atitudine sincer receptivă 
față de critică, de asemenea, cu dis
tingerea efectului constructiv pe care 
însuși focul criticii trebuie să-1 aibă 
în vedere, considerăm opinia citito
rului gălățean drept o intervenție 
judicioasă in dezbatere. Ni se pare 
că însăși mihnirea exprimată, că, In 
împrejurări, de felul celor amintite, 
unii renunță la combativitate, își 
găsește un. răspuns, tot în însemnă
rile trimise de corespondent. In
tr-adevăr. înfierînd atitudinile care 
pun piedică spiritului critic, conco
mitent promovăm și înalta conștiin
ță socială, conform căreia fiece co
munist, fiecare om al muncii, tre
buie. indiferent de dificultăți, să fie 
un luptător permanent pe baricadele 
intransigenței revoluționare. Scrie 
însuși G. A. : „Critica la lumina zilei 
e critica omului cinstit, corect și 
demn, e critica omului de omenie, a 
omului cu inima și cugetul curat, a 
omului bărbat, a omului care dorește 
cu adevărat să întindă o mină de 
ajutor celui de lingă el. a omului 
care știe ce vrea și voiește să con
tribuie la bunul mers al activităților 
economico-sociale".

Este exact tipul uman pe care-1 
recunoaște morala comunistă și a 
cărui prezentă devine preponderentă 
în societatea noastră. Datorită LUI, 
datorită relațiilor sociale de tip nou, 
datorită însăși esenței socialismului, 
atitudinea critică poate — cum se 
zice — pierde uneori o „luptă", dar 
niciodată „războiul".

0 intimplare 

in campanie
Ne-am întrebat, mai intil, daci 

relatarea de mai jos nu e, după cum 
se exprimă insusi crainicul ei, un 
fapt mărunt. Atunci am recitit-o. In
clusiv printre rinduri. Și ne-am dat 
seama că e vorba de ceva foarte im
portant. De DATORIE !

Sint șeful secției de mecanizare 
nr. 3 — Gherăseni, a S.M.A. Stilpu, 
județul Buzău. Impieună cu 45 de 
mecanici agricoli lucrăm pe combine 
C12. pe tractoare, combine de recol
tat furaje. Cu toții sintem angrenați 
în executarea lucrărilor din această 
campanie.

Fiecare oră, fiecare minut sînt 
pentru noi, mecanizatorii, foarte pre
țioase. De aceea, masa, hrana caldă, 
se servește la cîmp.

Vreau să vă relatez un fapt apa
rent lipsit de importanță pe care 
l-am trăit cu cîteva zile în urmă. 
La o grupă, din care fac parte și 
mecanizatorii veniți în ajutor din 
județul Bacău, aflindu-mă și eu în 
mijlocul lor. a venit căruțașul Avram 
Dorobanțu. care nu are altă sarcină 
decît să distribuie hrana caldă la fie
care mecanizator în parte, la locul 
de muncă, in cîmp. A trebuit să-i 
fac observație acestui cetățean că nu 
distribuie în mod uniform hrana și, 
mai mult, cu o zi în urmă. îi lăsase 
pe Ion A. Necula și pe Aurică A- 
postol fără mîncare. La observația 
mea, căruțașul a binevoit să dea 
din umeri și să spună : „Dacă nu 
vă convine, schimbați-mă !“ Unde 
l-am putea schimba, cînd pe tractor 
este mult mai greu decît pe o căru
ță. caie este foarte simplă ?

Cum pot gîndi unii oameni în acest 
fel. cit de străină îi e lui toată mun
ca asta înverșunată în stringerea 
recoltei, pentru care lui numai atît 
i se cere ? Ar putea să distribuie 
hrana caldă Ia mecanizatori la timp, 
ca să aibă și el o contribuție la tot 
ce se face acuma în agricultură.

Ștefan ANGHEIACHE 
comuna Gherăseni, Judelui Bujău
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FAPTUL]
DIVERS! ULTIMA ZI!

Din toată 
inima

I
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Anica Țoncu din Miercurea 
Ciuc ne istorisește un fapt emo
ționant. Cu ani in urmă, tatăl 
ei, Dumitru Dia, își pierduse 
lumina ochilor. Se părea că 
nimeni și nimic nu va mai fi in 
stare să-i redea vederea. S-a 
mai făcut o ultimă încerca
re, cu o rază de speranță : a 
fost internat la spitalul din Bîr- 
lad și supus unei operații. La 
vîrstă de 93 de ani. Dumitru Dia 
a început să vadă din nou lumi
na zilei. Primii oameni pe care 
i-a văzut au fost, firește, medi
cii care l-au îngrijit „cu ne
spusă omenie". Si cărora vrea să 
le mulțumească, atît el, cit și 
fiica sa, „din toată inima". 

Pescărească
Circulă la Tîrgu-Mureș o po

veste. Pescărească, dar adevă
rată. Pentru că este probată și 
cu fotografii netrucate. Și nu e 
pescar care se respectă și care 
zăbovește cu undițele pe malu
rile Mureșului să nu-și fi do
rit să atingă recordul abso
lut stabilit prin partea locului 
de numitul (și renumitul) pes
car Balint Victor. Deși în vîrstă 
de numai 16 ani, el a reușit să 
prindă un somn de 55 de kilo
grame. Peștele fiind mai tare 
decit pescarul, mai că era să-1 
dovedească. După o oră și ju
mătate de smucituri, somnul 
a ...adormit și a fost scos la mal. 
Apoi a fost atîrnat de cel mai 
Înalt bătător de covoare din 
cartierul Aleea Carpați, unde 
s-au făcut și fotografiile care 
probează toată povestea. Pescă
rească, dar adevărată.

Suta 
poștașului

Poștașul Stefan Tureac din 
Brăila trebuia să-și facă mo
netarul. Pe măsură ce socotea, 
se mira tot mai abitir păzind 
că-i lipsește o sută de lei. „Im
posibil — și-a spus el. Nu m-a 
păcălit nimeni pină acum și 
nici eu pe alții". Și iar a în
ceput să socotească, dar suta 
tot nu ieșea. Tocmai cind se 
hotărise să completeze lipsa din 
propriul buzunar, hop că vine 
la el pensionarul Ion Bănică, 
de pe strada Școlilor nr. 19 : 
„Mi-ai dat o sută în plus" — i-a 
spus el. Și a adăugat: „La re
vedere, pe... luna viitoare".

Suferința9
unei mame

Ca toți bolnavii bătrini inter
nați în căminul-spital din mu
nicipiul Satu-Mare, Elisabeta 
Feher, in vîrstă de 72 de 
ani, cu o mină și un picior pa
ralizate, este înconjurată cu 
toată grija de medici și su
rori. Pe drept cuvint, s-ar 
părea că, în afară de sănă
tate, nimic nu-i lipsește aici 
nanei Elisabeta. Adevărul este 
altul. Un adevăr cu mult mai 
dureros decit suferința fizică a 
bătrinei, care ne-a spus: „Am 
șase copii și toți șase sînt 
sănătoși, au familii și locuiesc 
in apartamente frumoase chiar 
aici, în Satu-Mare. Cu toate 
că trăiesc aproape de mine, 
m-au uitat aproape cu totul. 
Două fete mai vin din cind 
in cind să mă vadă, cam la 
citeva săptămini o dată. Dar 
pe ceilalți patru nu i-am văzut 
de un an și jumătate, adică de 
cind m-au adus aici".

Cifra 
octanică...
HiO

Dem Nicolescu din Pitești se 
prezintă cu Dacia-1300, nou- 
nouță, să cumpere benzină de 
98 din stația Mărăcineni a de
pozitului PECO. Omul plătește 
benzina, urcă la volan, încearcă 
să pornească motorul, dar mo
torul gifîie. Mai încearcă o dată, 
de două ori — degeaba. Cheamă 
repede un meșter. Meșterul con
trolează mașina de-a fir a păr 
și nu-i găsește nici o „hi
bă" la motor. Intr-o doară, își 
aruncă ochii și în rezervorul de 
benzină. Și — să vezi și să nu 
crezi ! — în rezervor, în loc de 
benzină era... apă. Apă chioară. 
După alte cîteva zile, un alt pi- 
teștean, Nicolae Horumbă, a pă
țit la fel. A cumpărat și el apă 
în loc de benzină. Acum e rîn- 
dul celor vinovați să intre la 
apă.

Omul
| si muntele* »

I Numele lui Carolus Lehmann 
este rostit cu deosebită stimă de 
către toți organizatorii și ama-

Itorii de turism din Brașov — și 
nu numai din Brașov. Din anul 
1936, de cînd la Brașov s-au pus 
bazele turismului ca instituție 

Ide stat și pînă astăzi, de numele 
lui Carolus Lehmann sînt legate 
toate potecile și marcajele din I masivele Postăvarul, Piatra Cra
iului, Bucegi, Făgăraș. Tot el, 
împreună cu alți pasionați ai 
drumețiilor, a amenajat nume- I roase case de adăpost și refugii
alpine. Astăzi, la cei 82 de ani 
ai săi. Lehmann muncește cu I aceeași pasiune și o vigoare de
invidiat, fiind încă angajat al 
statului cu aceleași atribuții: 
croirea de noi poteci, executarea 

Ide marcaje, pentru ca turiștii să 
nu se rătăcească. Văzîndu-1 cum 
urcă pieptiș pe munte sau cum I coboară prin văi, înclini să in
versezi cifrele anilor, in loc de 
82 să zici 28...

I 
l

Rubrlcd redactata de 
Petre POPA
cu sprl|lnul corespondenților . 
„Scinteil"

Succesul gimnasticii românești la Jocurile Olimpice de la Montreal 
a fost marcat de Direcția generală a poștelor și telecomunicațiilor prin 
scoaterea unei cărți poștale-color care reproduce portretul triplei cam
pioane olimpice Nadia Comăneci. Tirajul este de 160 000 exemplare.
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La sfîrșitul galei semi
finale desfășurate joî 
după-amiază, Simion Cu- 
tov a intrat in sala 
de interviuri, zvelt, cu 
mers grăbit și elastic, 
de-a dreptul elegant, bun 
de filmat, ca un artist de 
cinema. Luptase ca un 
cascador. îmi spune că 
tocmai fusese chemat la 
televiziunea locală pentru 
a comenta cel mai frumos 
meci al acelei gale semi
finale. Sper că nu ati scă
pat prilejul de a fi ur
mărit pe micile ecrane de 
acasă meciul Simion Cu- 
tov — Vasili Solomin, a- 
bordat de reprezentantul 
boxului nostru nu numai 
de pe poziția calificării 
in finala olimpică, ci și 
cu dorința aprigă de a 
înscrie o revanșă la acea 
partidă de pomină a cam
pionatului mondial de la 
Havana, din 1974. După 
cum rezultă din cele ce 
îmi declara Simion, toc
mai de aceea el a impus 
partidei un ritm infernal 
aproape din primele se
cunde. Iar atunci cînd a 
simțit că adversarul încă 
nu cedează pasul și i s-a 
părut totodată că arbitrul 
din ring ii caută pricină 
— acestea se petreceau pe 
la mijlocul reprizei a 
doua — atunci a forțat 
pină la refuz, zicîndu-și 
că ori „se Îndoaie" el ori 
„se indoaie" adversarul, 
și adversarul atît de redu
tabil „s-a îndoit" și a ce
dat net. Au recunoscut-o 
după meci înșiși condu
cătorii lui tehnici, care 
i-au felicitat pe antrenorii 
lui Simion pentru excep
ționala impresie lăsată de 
boxerul român. Din' pă
cate. celălalt vicecampion 
al lumii. Alee Năstac, 
după un ultim consult in
tre medici, antrenori și 
conducători, a fost oprit 
să urce pe ring. Și așa 
făcuse o „minune" — prin

CLASAMENTE, REZULTATE
DUPĂ 12 ZILE de întreceri și 144 

de probe disputate, CLASAMENTUL 
PE PUNCTE al Jocurilor Olimpice 
de Ia Montreal, alcătuit de AGENȚIA 
„A.D.N.", se prezintă astfel :

I

I

1. U.R.S.S. 586 puncte
2. R. D. Germană 517 >»
3. S.U.A. 467,75 »»
4. R. F. Germania 224,5 99

5. Bulgaria 120 99

6. Japonia 120 99

7. Polonia 119 99

8. ROMANIA 116 99

9. Ungaria 102 99

10. Italia 88
11. Canada 84 99

12. Marea Britanie 79 99

13. Cehoslovacia 65 99

14. Franța 53,25 99

15. Suedia 50 99

16. Finlanda 45 99

17. Australia 41,75 99

18. Olanda 37 99

19. Iugoslavia 36 99

20. Cuba 23 99

CLASAMENTUL PE MEDALII
DUPĂ 144 PROBE

1. U.R.S.S. 34 32 24
2. R.D.G. 32 20 21
3. S.U.A. 23 28 21
4. R.F.G. 10 8 11
5. Bulgaria 5 8 1
6. Japonia 5 15 7
7. Polonia 5 3 7
8. Ungaria 4 1 6
9. Suedia 4 1 0

10. ROMANIA 3 6 7
11. Marea Britanie 3 4 4
12. Finlanda 3 2 0
13. Italia 2 7 2
14. Cehoslovacia 2 2 3
15. Cuba 2 1 0
16. Franța 1 2 5
17. Iugoslavia 1 2 1

18—19. Jamaica 1 1 0
18—19. Norvegia 1 . 1 0

20. Danemarca 1 0 2
21—22. Mexic 1 0 0
21—22. Trinidad 1 0 0

23. Canada 0 3 6
24. Olanda 0 2 3
25. Belgia 0 2 1
26. Portugalia 0 2 0
27. Elveția 0 1 2
28. Spania 0 1 0
29. Australia 0 0 4

30—34. Iran 0 0 1
30—34. Austria 0 0 1
30—34. Noua Zeelandă 0 0 1
30—34. Brazilia 0 " 0 1
30—34. Coreea de Sud 0 0 1

• Menționăm că în aceste clasa
mente nu sînt luate în considerare 
rezultatele de la box, care vor fi 
incluse numai după încheierea fi
nalelor.

„LEGENDE OLIMPICE"

NAȘA
Dacă ar fi și numai faptul că o tinără mamă din Montreal și-a 

botezat fetița, născută în zilele Olimpiadei, cu numele de Nadia, și tot 
ar fi de-ajuns pentru a spune că această ediție a marilor jocuri și-a 
atins, in ciuda oricăror imperfecțiuni, țelul fundamental : apropierea 
afectivă între oameni venițl din toate zările Terrei.

...Gindul că undeva, 
în Canada, un copil va 
crește purtind numele 
unei strălucite... nașe 
ridicate din Carpății 
României, parcă anu
me spre a meni de 
bine, întru speranță, 
lingă leagănele tutu
ror copiilor zbuciuma
tei noastre epoci, gin
dul acesta, fulgerat in 
conștiința a mii și mii 
de oameni de pe în
treaga planetă, valo
rează cît aurul tuturor 
olimpiadelor.

Alegind pentru fe

tița ei numele Nadia, 
tinira mamă cana
diană n-a făcut decit 
să urmeze exemplul 
antichității, cind, se 
știe, părinții așezau 
devenirea copiilor lor 
sub semnul pilduitor 
al unor eroi tutelari — 
fapt pentru care, din- 
totdeauna și pretu
tindeni, numele de oa
meni semnifică: Cel 
Bun, Cel Harnic, Cel 
Îndemânatic, Cel În
drăzneț, Cel Cinstit, 
Cel Biruitor. Cel În
țelept, Cel Generos... 
Alegind numele Nadiei

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ

voința lui și datorită în
grijirilor primite — lup- 
tînd cu succes vreme de 
două meciuri întregi. De 
altfel și doctorul Blum- 
field, președintele comi
siei medicale a AI.B.A, 
împreună cu dr. Ionel 
Stănescu, secretarul aces
tei comisii, au insis
tat ca Alee, în starea 
în care se afla, să nu mai 
fie expus celei de-a treia 
partide. Intr-adevăr, spăr
tura arcadei, adîncă și 
lungă de peste 3 cm. pro
dusă chiar în prima re-

mai puternic decit II 
știam în anii trecuti pe 
Carillo. în schimb, Mircea 
Simon, care a cules din 
nou aplauze pentru bo
xul său tehnic și a primit 
o decizie favorabilă de 
5—6, și-a schimbat, ca și 
Simion Cuțov, bronzul in 
argint, intrînd în finala 
categoriei grele, contra lui 
Teofilo Stevenson, care 
și-a învins oponentul, 
Johnny Tate (S.U.A.) după 
primul schimb de pumni. 
A fost un k.o. curios : 
ambii boxeri se aflau

Reprezentanții României 
înscriși în lupta pentru 

noi medalii la caiac-canoe, 
box și lupte libere

priză a primului dintre 
meciuri, se agrava con
tinuu. Acum Alee Năstac 
privește și nu spune ni
mic. E atîta tristețe în 
singurul ochi deschis In
cit se înțelege de la sine 
ce zbucium se petrece în 
sufletul lui de boxer fără 
teamă. Nici Victor Zilber
man, și el cu arcada spar
tă de portorican încă din 
meciul precedent, nu ară
ta prea bine, A urcat to
tuși pe ring, n-a cedat, 
zic eu. lui Sachfeld 
(R.D.G.), însă juriul, foar
te împărțit în păreri (trei 
la doi), a decis invers. 
Dacă ar fi fost posibil —r 
dar nu era — cel puțin 
unul dintre arbitrii jude
cători trebuia recuzat, 
pînă într-atît fuseseră de 
pătimașe notele lui la 
meciurile boxerilor ro
mâni. Dafinoiu e totuși, 
după părerea specialiști
lor. în afara oricărei cri
tici, adversarul său. cu
banezul Soria, fiind mult

exact în mijlocul ringu
lui cind Stevenson a în
depărtat cu stingă garda 
adversarului, iar cu dreap
ta i-a aplicat o lovitură 
directă fulgerătoare la 
maxllar. Tate a început 
să cadă, totuși nu a că
zut brusc și s-a dus la
teral, reușind să se apuce 
de corzi. Aici, -parcă s-a 
gindit citeva clipe, apoi 
s-a rostogolit pînă în 
colțul ringului, unde a 
rămas nemișcat. Un alt 
k.o. dramatic a suferit 
bulgarul Kolev din par
tea cubanezului Aldama 
— a fost necesară trans
portarea de pe ring cu 
targa. Cubanezii și nord- 
amerieanii, după ce au 
avut cite 8 și respectiv 7 
pugiliști , în semifinale, 
vor urca sîmbătă noaptea 
pe ring, in finale, cite 6 
boxeri. Cite 5 semifina- 
liști au fost români, so
vietici și polonezi. Restul, 
cite Unul sau doi de fie
care țară. în finale au

BOX
Programul complet al finalelor 

(programate la noapte, începînd cu 
ora 24) și boxerii care au cucerit 
medaliile de bronz :

SEMIMUSCA (48 kg) ; Li Ven Uk 
(R.P.D. Coreeană) — Jorge Hernan
dez (Cuba).

Medalii de bronz : P. Pooltarat 
(Tailanda) și Orlando MoldcMado' 
(Porto Rico).

MUSCA . (51 kg) : Ramon JJuvalon ’ 
(Cuba) — Leo Randolph (S.U.A.).

Medalii de bronz : D. Torosian 
(U.R.S.S.) și L. Blazynski (Polonia).

COCOȘ (54 kg) : Ciu En Zo (R.P.D. 
Coreeană) — Charles Mooney (S.U.A.).

Medalii de bronz : P. Cowdell 
(Marea Britanie) și V. Ribakov 
(U.R.S.S.).

PANA (57 kg) : Richard Nowakow
ski (R. D. Germană) — Angel Her
rera (Cuba).

Medalii de bronz : L. Kosadowski 
(Polonia) și J. Paredes (Mexic).

SEMIUȘOARA (60 kg) : SIMION 
CUȚOV (România) — Howard Davis 
(S.U.A.).

Medalii de bronz : V. Solomin 
(U.R.S.S.) și A. Rusevskî (Iugoslavia).

UȘOARA (63,500 kg) : Andres Al
dama (Cuba) — Ray Leonard (S.U.A.).

Medalii de bronz : V. Kolev (Bul
garia) și K. Sczerba (Polonia).

SEMIMIJLOCIE (67 kg) : Pedo 
Gamarro (Venezuela) — Jochen Bach- 
feld (R. D. Germană).

Medalii de bronz : R. Skricek (R.F. 
Germania) și V. Zilberman (Româ
nia).

MIJLOCIE-MICA (71 kg) : Jerzy 
Rybicki (Polonia) — Tadija Kacear 
(Iugoslavia).

Medalii de bronz : V. Savcenko 
(U.R.S.S.) și R. Garbey (Cuba).

MIJLOCIE (75 kg) : Michael Spinks 
(S.U.A.) — Rufat Riskiev (U.R.S.S.).

Medalii de bronz : Alee Năstac 
(România) și L. Martinez (Cuba).

SEMIGREA (81 kg) : Sixto Soria 
(Cuba) — Leon Spinks (S.U.A.).

Medalii de bronz : C. Dafinoiu 
(România) și J. Gortat (Polonia).

GREA (plus 81 kg) : Teofilo Ste
venson (Cuba) — MIRCEA SIMON 
(România).

Medalii de bronz : J. Tate (S.U.A.) 
și Cl. Hill (Bermude).

SCRIMĂ
Competiția olimpică de scrimă s-a 

încheiat cu disputarea probei de 
spadă pe echipe, in care medalia de 

noastre, tinăra mamă 
din Canada și-a mărtu
risit, de fapt, aspirația 
către o devenire u- 
mană sub semnul pu
rității, al perfecțiunii 
și al armoniei.

Și — revenind la va
loarea de amplu sim
bol dl acestei intim- 
plări — nu sînt, oare, 
Puritatea, Perfecțiu
nea și, mai cu seamă, 
Armonia. năzuințele 
de căpătii ale întregii 
omeniri ?

Petre DRAGU 

pătruns Simion Cuțov și 
Mircea Simon, Rijkiev 
(U.R.S.S.) și Rybicki (Po
lonia). Ceilalți finaliști — 
pină la 22 — sînt cite doi 
din R.D.G. și R.P.D. Co
reeană, cîte unul din Iu
goslavia și Venezuela. Fi
rește, meciul pe care îl 
așteptăm cu cel mai mare 
interes e Simion Cuțov — 
Howard Davis (S.U.A.).

Starterul întregii regate 
olimpice. Otto Tomiuc 
(România), se plînge că 
nu a avut parte să vadă 
sosirile în fazele prelimi
nare, sosiri în multe ca
zuri victorioase pentru 
canoiștii și caiaciștii ro
mâni. în schimb, le-a 
observat cu mare atenție 
și probabil cu multă 
bucurie în suflet Nicolae 
Navasart (România), di
rectorul tehnic al regatei 
olimpice, mereu jovial și 
atent cu toti concurenții 
fără excepție, ca și cu 
numeroșii ziariști. Toate 
echipajele flotilei noastre 
au pătruns fără avarii în 
rada semifinalelor celor 
11 probe, astfel că șan
sele românilor la medalii 
rămîn apreciabile, deși 
presa locală le cotează 
abia pe poziția a treia, 
după echipajele U.R.S.S. 
și R.D.G. La lupte libere, 
unde eliminarea din con
curs are loc abia după 
două infringeri, continuă 
întrecerea în faze supe
rioare Simon Ladislau, 
Iorga, Morcov și Pârcă- 
labu. După opinia antre
norilor. Ion Corneanu și 
Ion Cernea, prezenți la 
turneu în calitate de ofi
ciali ai F.I.L.. și pe care 
i-am consultat în cursul 
zilei, șanse bune de a 
ciștiga o medalie păstrea
ză „supergreul" Ladislau 
Simon, fost de altfel cam
pion mondial al catego
riei. Ele sînt mai reduse 
pentru Iorga și Morcov.

V. MIRONESCU

aur a revenit formației Suediei, care 
a învins în finală, cu scorul de 8—5, 
echipa R. F. Germania, medaliată cu 
argint. In meciul pentru locul trei, 
selecționata Elveției a dispus cu 9—3 
de formația Ungariei.

Clasamentul final : 1. Suedia —
campioană olimpică ; 2. R.F. Germa
nia ; 3. Elveția ; 4. Ungaria, 5.
U.R.S.S. ; 6. Romknia.

JUDO
Titlul de campion olimpic la cate

goria mijlocie-ușoară a fost cucerit 
de sportivul sovietic Vladimir Nev
zorov. Medalia de argint a revenit 
japonezului Koji Kuramoto. iar me
daliile de bronz — francezului Pa
trick Vial și polonezului Marian 
Talaj.

FOTBAL
Medalia de bronz a fost ciștigată 

de selecționata U.R.S.S. în meciul 
pentru locul trei, fotbaliștii sovietici 
au întrecut cu scorul de 2—0 (1—0) 
formația Braziliei. Golurile au fost 
înscrise de Onișcenko și Nazarenko.

ATLETISM
La decatlon, după șapte probe, pe 

primele treijlocuri se aflau sovieti
cul Nikolai Avilov (6 046 p), urmat 
de americanul Bruce Jenner (6 037 
p) și vest-germanul Guido Kratsch- 
mer (6 022 p), care conducea după 
prima zi.

LUPTE LIBERE
In turul trei al concursului olim

pic de lupte libere, sportivii români 
Vasile Iorga, Marin Pîrcălabu și Ste- 
lică Morcov au obținut victorii.

în limitele categoriei 90 kg, Ste- 
lică Morcov l-a învins prin descali
ficare pe bulgarul Lutviev. La ca
tegoria 74 kg, Marin Pîrcălabu a dis
pus la puncte de finlandezul Jarmo 
Overmark, iar Vasile Iorga (catego
ria 82 kg) a cîștigat la puncte me
ciul susținut în compania lui Richard 
Eschatelets (Canada),

• La Montreal numele gimnastei 
românce Nadia Comăneci continuă 
să fie pronunțat cu admirație, iar 
ziarele publică în continuare comen
tarii și reportaje, deși eroina actua
lei Olimpiade s-a înapoiat in patrie. 
Ziayul „Montreal Matin" a publicat 
un amplu reportaj despre sosirea e- 
chipei feminine de gimnastică a 
României la București și primirea 
sărbătorească pe care le-au făcut-o 
amatorii de sport bucureșteni lau
reatelor Olimpiadei de vară.

• Noul titlu de campioană olim
pică obținut de celebra sprinteră po
loneză Irena Szewinska in proba de 
400 m încununează cariera unei 
sportive de excepție, cu o îndelun
gată activitate competițională. în 
virstă de 30 de ani, Irena Szewinska 
(1,76 m, 62 kg) a obținut primele 
mari succese la Olimpiada de la 
Tokio (1964), cînd a cîștigat titlul 
olimpic în proba de ștafetă 4x100 m 
și medaliile de argint în probele de 
200 m și săritură în lungime. Patru 
ani mai tîrziu. la Ciudad de Mexico, 
campioana poloneză a terminat în
vingătoare în proba de 200 m și a 
cucerit medalia de bronz la 100 m. 
La Jocurile de la Miinchen a fost 
din nou medaliată cu bronz la 100 
m. Joi seara, in finala de pe stadio
nul olimpic din Montreal, sprintera 
poloneză a obținut o victorie clară, 
încheind cursa de 400 m cu un nou 
și excelent record mondial — 
49”29/100.

La conferința de presă care a avut 
loc imediat după terminarea finalei, 
Irena Szewinska a declarat, printre

Caiaciștii și canoiștii 
in toate finalele

curselor pe 500 m

Vasile Dîba - 
medalie de aur

In întrecerile de caiac-canoe, ieri 
au avut loc primele șase finale, la 
probele de viteză (500 m), finale in 
care — cum am constatat cu justifi
cată satisfacție — s-au aflat toate 
echipajele românești. Acest drept, de 
a-și susține șansele în lupta directă 
pentru medaliile olimpice, l-au ob
ținut sportivii noștri în cursul dimi
neții, în cadrul curselor semifinale. 
Chiar dacă, pe baza experienței și a 
palmaresului bine cunoscut, unii 
dintre caiaciștii și canoiștii noștri se 
anunțau ca favoriți ai probelor res
pective, calificarea în finale este ea 
însăși o bună performanță, știut 
fiind că întrecerile (încă din seriile 
eliminatorii) au fost aprig disputate.

Cum la ora cînd se închide ediția 
de față a ziarului nostru finalele 
sînt în plină desfășurare, vom dă 
cititorilor numai cîteva amănunte 
despre modul în care a cîștigat 
Vasile Dîba.

Prima finală a competiției olimpice 
de caiac-canoe, care se desfășoară la 
baza nautică de pe insula Noire 
Dame, a coincis cu o splendidă vic
torie a culorilor sportive românești, 
victorie obținută intr-o manieră ma
gistrală de tinărul caiacist Vasile 
Dîba. întrecerea a avut o desfășurare 
palpitantă, cursa caiacelor de simplu 
în proba lor cea mai rapidă prile
juind o luptă strînsă între principa
lii favoriți. încă de la plecare, Diba 
s-a detașat împreună cu maghiarul 
Sztanity, Helm (R.D.G.) și Lizunov 
(U.R.S.S.). La jumătatea cursei, plu
tonul se menține compact, cu mici 
diferențe între fruntași, dar pe mă
sură ce se zăresc balizele dinaintea 
liniei de sosire, Dîba forțează si re
zistă contraatacului dat de urmărito
rii săi. în aplauzele miilor de spec
tatori. caiacistul român trece primul 
linia balizelor care marchează sosi
rea, urmat la o jumătate de barcă 
de concurentul maghiar și la citeva 
bune lungimi de Rudiger Helm.

Iată clasamentul finalei de caiac 
simplu bărbați — 500 m : 1. — Vasile 
Diba (România) — l’46”41/100 — me
dalie de aur — campion olimpic ; 2. 
— Zoltan Sztanity (Ungaria! — 
l’46”95/100 ; 3. — Rudiger Helm
(R.D.G.) — l’48’’30/100 ; 4. — Hermi- 
nlo Menendez (Spania) — 1’48”40/100; 
5. — Gregor Sledziewski (Polonia) — 
l’48”49T00 ; 6. — Serghei Lizunov
(U.R.S.S.) — l’49”21/100.

întrecerile ultimei zile

Mult succes 
sportivilor noștri 

în cucerirea 
de noi medalii!
Astăzi, la „Olimpiada canadiană" 

se vor decerna ultimele medalii. A- 
mîntim mai întîi gala finală de box, 
în ring urmind să urce — pentru 
a-si disputa direct titlul olimpic — 
și doi pugiliști români : Simion Cu- 
țov (la semiușoară — cu americanul 
Davls) și Mircea Dan Simon (la grea 
— cu cubanezul Stevenson). In ring 
vor mai urca și alți trei boxeri ro
mâni : e vorba de Victor Zilberman 
(categ. semimijlocie), Alee Năstac 
(mijlocie) și Costică Dafinoiu (semi
grea), dar numai la festivitățile de 
premiere, pentru a-și primi medaliile 
de bronz, ca semifinaliști ai tur
neului.

Pe pista de apă de pe insula Notre 
Dame sînt programate, tot azi, semi
finalele și finalele probelor de 1000 
m la caiac-canoe, curse în care se 
află angajați și sportivii noștri. La 
caiac simplu — Vasile Dîba ; la caiac 
dublu — L. Serghei și P. Malihin ; 
la caiac 4 — Eșanu, Zafiu, Simiocen- 
co. Simionenco ; la canoe simplu — 
Ivan Patzaichin ; la canoe dublu — 
Gh. Danilov, Gh. Simionov. Indiscu
tabil, ținînd cont că în majoritatea 
cazurilor s-au calificat cu autoritate 
pină în această fază a întrecerilor, 
șansele lor la ocuparea locurilor 
fruntașe sînt pe deplin reale.

In fine, în lupta pentru medalii la 
lupte libere contează și unii dintre 
sportivii români.

Dintre probele ultimei zile a Jocu
rilor Olimpice de la Montreal mai 
menționăm : la atletism — marato
nul. săritura în înălțime bărbați, a- 
runcarea greutății femei, 1 500 m 
bărbați, toate cursele de ștafete ; la 
fotbal — finala turneului ; la judo — 
eliminatoriile și finala categoriei 
open.

Caleidoscop
altele : „Cred că am disputat cea 
mai importantă cursă din cariera 
mea, care se apropie de sfirșit. Voi 
mai concura un an, cel mult doi, 
astfel că la Olimpiada de la Mos
cova voi fi prezentă ca simplă tu
ristă".

• Noul campion olimpic în proba 
de săritură în lungime, americanul 
Arnie Robinson (1,88 m și 75 kg) 
și-a început cariera sportivă la 
vîrstă de 15 ani și, in scurt timp, a 
devenit unul dintre specialiștii din 
S.U.A. ai acestei probe. Constanța 
rezultatelor sale îl recomandau drept 
unul dintre favoriții întrecerii de la 
Montreal și evoluția sa in finala 
olimpică nu a dezmințit aceste pro
nosticuri. Medaliat cu bronz la 
Olimpiada de la MUnchen, Arnie 
Robinson și-a luat revanșa la actu
ala ediție a J.O., cîștigînd medalia 
de aur cu 8,35 m, la numai un cen
timetru de cea mai bună perfor
manță a sa obținută în acest an. De 
remarcat că Arnie Robinson este un 
atlet multilateral, el fiind creditat 
cu rezultate bune și în alte probe : 
săritura în înălțime — 2,08 m. 100 
yarzi — 9”5/10 și triplusalt —15,45 m.

• Corespondenții de presă se ara
tă surprinși de succesul de public al 
fotbalului la actuala Olimpiadă din 
Canada, țară unde sportul cu balo
nul rotund este puțin cunoscut* * Nu
mai la meciurile fazelor eliminatorii 
au asistat 349 000 de spectatori — 
ceea ce reprezintă o medie de 38 822 
spectatori. La semifinala dintre 
echipele U.R.S.S. și R. D. Germane 
au asistat 57 000 de spectatori.

• Englezii Alan Warren și David 
Hunt — decepționați de a nu se fi 
clasat decît pe locul 14 într-o probă 
de iahting, la clasa „Tempest" — 
au comis un gest nesportiv : în 
contrast cu spiritul olimpic, și-au dis
trus după întreceri ambarcațiunea cu 
care au concurat la Kingston.

• Atleta Renate Stecher. din R.D. 
Germană, dublă campioană în probe
le de sprint la J.O. de la Miinchen, 
medalie de bronz la Montreal în 
cursa de 200 m și medalie de argint 
Ia 100 m. a declarat că se va retrage 
din activitatea competițională. Ea va 
participa pentru ultima oară la o în
trecere oficială cu prilejul campiona
telor R.D. Germane, ce vor avea loc 
în zilele de 9 și 10 august la Karl- 
Marx-Stadt. în vîrstă de 26 de ani, 
Stecher, comparată pentru palmare
sul său cu americana de culoare 
Wilma Rudolph, protagonista Olim
piadei de la Roma, este profesoară 
de educație fizică în orașul Jena.
• Titlul de coșgeter la actualul 

turneu masculin a fost cucerit de ju
cătorul australian Edward Palubiskas, 
care a înscris 219 puncte. Pe locurile 
următoare s-au situat Arturo Guer
rero (Mexic) — 167 puncte, Phillip 
Tollustrup (Canada) — 149 puncte și 
Alexandro Urgellas (Cuba) — 126 
puncte. Primul clasat dintre jucătorii 
echipei S U.A., cîstigătoarea titlului 
olimpic, a fost Adrian Dantley, care 
a ocupat locul șase, cu 116 puncte.

• Concursul de atletism al Olim
piadei de la Montreal se va încheia,

NOTE DE LECTURĂ

„Statul socialist român 
în etapa actuală"

Programul partidu
lui, documentele Con
gresului educației po
litice și al culturii so
cialiste au scos în e- 
vidență in mod deose
bit de pregnant rolul 
de cea mai mare im
portanță ce revine as
tăzi statului oamenilor 
muncii în conducerea 
unitară a tuturor do
meniilor vieții econo
mice și sociale, în edi
ficarea societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate.

Problemele — atît 
de prezente tn docu
mentele noastre de 
partid — ale perfec
ționării activității or
ganelor statului, ale 
întăririi continue a le
găturilor acestora cu 
poporul se impun 
cercetării în domeniul 
științelor politice, fur- 
nizînd o bogăție de 
idei și o vastă expe
riență ce se cere ana
lizată și generalizată. 
Lucrarea „Statuii so
cialist român în etapa 
actuailă", recent apă
rută in Editura poli
tică, elaborată de un 
colectiv de specialiști 
de prestigiu, abordea
ză, în spiritul docu
mentelor programatice 
ale Congresului al XI- 
lea, probleme esenția
le ale activității sta
tului nostru socialist.

în lucrare este am
plu fundamentată, de 
la bun început, nece
sitatea rolului parti
dului comunist, ca 
forța politică conducă
toare în societate și în 
stat, punindu-se tot
odată în lumină căile 
practice prin care 
partidul acționează 
pentru a-și exercita 
acest rol la un nivel 
mereu mai înalt in an
grenajul statal. Por- 
nindu-se de la analiza 
vieții social-politice cu 
deosebire a ultimilor 
ani, sînt desprinse, ca 
trăsături fundamenta
le ale procesului con
ducerii — asigurate

tocmai datorită rolu
lui îndeplinit de partid 
— caracterul unitar, 
realismul și creativi
tatea, democratismul 
profund.

Culegerea abordea
ză, în continuare, atît 
aspecte teoretice lega
te de înțelegerea co
rectă a esenței și me
canismului statului so
cialist, a direcțiilor în 
care acesta își desfă
șoară activitatea, cît și 
aspecte practice ale 
realizării politicii sta
tului.

Remarcăm astfel 
grupajul studiilor teo
retice in care se ana
lizează rolul și func
țiile statului în etapa 
dezvoltării multilate
rale a societății noas
tre socialiste, raportul 
stat-națiune, studii ce 
evidențiază cadrul nou 
de manifestare al ac
tivității noastre stata
le. Intr-o ordine teo
retică generală de 
preocupări se înscriu 
și studiile consacrate 
dialecticii procesului 
de perfecționare a ac
tivității de stat în via
ța economlco-socială, 
întăririi legăturii sta
tului cu masele și, 
respectiv, participării 
maselor la conducerea 
societății — ca esență 
a democrației socialis
te — studii ce anali
zează fundamentat le
gitatea și direcțiile de 
aprofundare a proce
sului de antrenare a 
maselor la conducerea 
vieții publice în Româ
nia socialistă de azi, 
evidențiind noile for
me promovate de par
tid în viața noastră 
socială și activitatea 
de stat.

Mai multe studii se 
ocupă de diferite do
menii specifice, de cea 
mai mare importanță, 
ale activității statului 
nostru — politica ex
ternă, apărarea națio
nală, învățămîntul, ști
ința și cultura, justi
ția — în care creativi
tatea conducerii poli

Petru PÎNZARU

„Prietenie creatoare"
Literatura inspirată 

din legendara prietenia 
și comuniune de idei 
dintre întemeietorii co
munismului științific 
— Marx și Engels — 
s-a îmbogățit prin a- 
pariția, in editura Al
batros, a unei noi 
lucrări — „Prietenie 
creatoare" de Petru 
Pînzaru. In această 
carte, autoruL și-a pro
pus să prezinte nu o 
biografie propriu-zisă 
a vieții celor doi ti
tani ai gîndirii social- 
politice și practicii 
revoluționare, ci o ex
punere evident rezu
mativă a unora din 
ideile de bază și din 
momentele procesului 
de constituire a mar
xismului, a principii
lor concepției științi
fice despre lume și 
societate.

Concepută astfel, lu
crarea amintită își gă
sește un loc bine de
finit în peisajul publi
cistic al tării noastre. 
Opera lui Marx și En
gels fiind in cea mai 
mare parte tradusă in 
românește — necesita
tea unor studii cum 
este cel de fată, care 
să înlesnească înțele
gerea constituirii mar
xismului, să călăuzeas
că pășii tinerilor In 
studierea teoriei re
voluționare, este cit 
se poate de bineve
nită.

Lucrarea proiectează 
o vie lumină asupra 
unor asemenea trăsă
turi esențiale ale filo
zofiei marxiste cum 
sînt caracterul ei des

chis, permanenta legă
tură cu viata, care ii 
permit să se îmbogă
țească și să se dezvol
te continuu pe baza 
cuceririlor științei și 
evoluției practicii so
ciale. să formuleze 
răspunsuri adecvate iu 
cele mai diferite cerin
țe ale luptei revoluțio
nare. In acest context, 
autorul scoate în evi
dentă uriașul prestigiu 
politic și științific de 
care se bucură marxis
mul în contemporanei
tate și, totodată, apor
tul creator la dezvol
tarea teoriei revoluțio
nare al politicii Par
tidului Comunist Ro
mân, al Programului 
partidului de făurire 
a societății socialiste 
multilateral dezvol
tate și de înaintare 
spre comunism.

O problemă esenția
lă a filozofiei marxis
te. cum este caracte
rul raporturilor dintre 
natură și societate, a 
reținut în mod deose
bit atenția autorului, 
date fiind importanta 
ei in condițiile revo
luției știintifico-teh- 
nice contemporane, 
numeroasele ei impli
cații economice, poli
tice și ideologice. Îm
potriva unor abordări 
unilaterale, simpliste 
despre relațiile dintre 
natură și societate, 
autorul subliniază va
loarea explicativă a 
unor teze marxiste 
privind unitatea dia
lectică dintre acestea, 
dependenta lor reci
procă, rolul practicii

w
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tice și Împletirea ac
tivității de partid, de 
stat și obștești oferă 
în permanență ele
mente novatoare. Re
marcăm, astfel, felul 
în care sînt înfățișate 
dinamismul, principia
litatea și caracterul 
creator al politicii 
noastre externe, con
cepția despre apărarea 
patriei, ca funcție a 
întregului stat socia
list și operă a întregu
lui popor, concepția 
cu privire la caracte
rul nou al activității 
de educație socialistă, 
exigenței? perfecțio
nării legislației în eta
pa actuală, în pas cu 
noile realități social- 
economice, exigentele 
politico-ideologice față 
de creația literar-ar- 
tistică, față de activi
tatea de cercetare.

îmbrățișînd o vastă 
sferă de domenii, bine 
argumentată și înte- 
meindu-se pe fapte 
desprinse din realită
țile românești, lucra
rea reușește să ofere 
o imagine clară des
pre ceea ce este sta
tul nostru socialist as
tăzi, despre tendințele 
continue ale autoper- 
fecționării sale, despre 
rolul multiplu ce îl în
deplinește, ca orga
nism prin care se în
făptuiește nemijlocit 
vastul proces de con
ducere a vieții socia
le, prin care națiunea 
noastră socialistă, su
verană și independen
tă, își manifestă ple
nar forța și creativi
tatea sa pe plan in
tern și internațional.

In ansamblu, o apa
riție editorială bine
venită, răspunzînd u- 
nor necesități teore
tice. dar și practice le
gate de studierea, cu
noașterea și desăvârși
rea continuă a unor 
aspecte esențiale ale 
construcției noastre de 
stat.

Dr. Victor 
DUCULESCU

in definirea esenței 
umane și a relațiilor 
sociale.

Ca o convingătoare 
replică la acele teorii 
care neagă rolul na
țiunii în lumea con
temporană se consti
tuie capitolul consa
crat concepției lui 
Marx și Engels despre 
raportul national-in
ternational. Autorul 
demonstrează că in 
concepția marxistă, in
teresele naționale si 
cele internaționale for
mează un tot unitar, 
că ele nu pot fi 
separate și contrapuse 
în mod artificial. Este 
relevată, de asemenea, 
atenția deosebită pe 
care au acordat-o cla
sicii marxism-leninis- 
mului respectării stric
te a suveranității și in
dependentei naționale 
a statelor, a egalității 
lor in drepturi, ca o 
condiție a dezvoltării 
lor. a statornicirii unei 
rodnice colaborări in
ternaționale.

Prin modul cum a 
fost concepută si rea
lizată. cartea se con
stituie ca un atractiv, 
original si convingător 
„ghid", menit să că
lăuzească pașii tineri
lor prin laboratorul 
fecundei gîndiri mar
xiste. să le înlesnească 
înțelegerea și interpre
tarea justă a unor fe
nomene și procese so
ciale contemporane 
care confirmă previzi
unile marxismului, te
zele sale de bază.

Ion MITRAN

potrivit tradiției, cu proba de maraton 
a cărei sosire este prevăzută pentru 
ora 19,40 (ora locală) pe stadionul 
olimpic de la Maișonneuve. întrece
rea se va disputa pe principalele ar
tere ale metropolei canadiene pe 
clasica distanță de 42.195 km. Co
mentatorii prevăd o dispută pasio
nantă, al cărei favorit principal este 
americanul Frank Shorter, ciștigăto- 
rul acestei probe la J. O. de la 
Miinchen, lansat acum în tentativa de 
a reedita performanța etiopianului 
Bikila Abebe, singurul maratonist de 
două ori învingător la olimpiadele 
moderne.

• Dublul campion olimpic de atle
tism, cubanezul Juantorena, câștigă
tor la 400 și 800 m plat, a declarat 
că soția sa dorește ca fiica lor, acum 
în vîrstă de 18 luni, să devină o 
gimnastă ca Nadia Comăneci. In ceea 
ce mă privește — a spus Juanto
rena — eu aș vrea ca fiica mea să 
practice atletismul. Controversa 
dintre soții Juantprena rămîne deo
camdată deschisă.

• Plecați la 20 aprilie 1975 din Bue
nos Aires, doi studenți argentineni 
au parcurs, la bordul unui FIAT-600, 
circa 100 000 km pentru a ajunge la 
Montreal după o călătorie de 15 luni, 
care Ie-a adus și 51 de contravenții 
la legile circulației din diverse țări 
ce le-au străbătut. Cei doi temerari 
amatori de sport, cu resursele pecu
niare serios diminuate, au putut să 
asiste doar la Cîteva întreceri de 
baschet, box și canotaj academic.
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU Plenara C. C. al P. C. din Spania
Cuvîntărlle rostite de tovarășa Dolores Ibarruri 

și tovarășul Santiago Carrilloa primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului R. P. Bulgaria

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej. ambasadorul PETAR DANAILOV 
HRISTOV a transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu, Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist Român 
și Guvernului Republicii Socialiste 
România cordiale salutări din partea 
tovarășului Todor Jivkov, pi-im- 
seoretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, a Consiliului de Stat 
și a guvernului țării sale.

,.Sint fericit — a spus ambasadorul 
bulgar — că mi-a fost incredințată 
misiunea de onoare și de răspundere 
de a reprezenta Republica Populară 
Bulgaria în Republica Socialistă 
România, de care ne leagă relații 
prietenești tradiționale cu rădăcini 
adinei în. trecutul îndepărtat. Oame
nii muncii din Republica Populară 
Bulgaria urmăresc cu bucurie și sin
cer interes marile succese pe care 
Republica Socialistă România, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, le-a obținut în toate domeniile 
dezvoltării sale socialiste".

.Intre țările și popoarele noastre 
a spus. în continuare, vorbitorul 
s-au stabilit relații de tip cu 'de

săvârșire nou, așezate pe temelia 
unității de ideologie și de orinduire 
socială, pe unitatea intereselor na
ționale și internaționale, pe colabo
rarea strînsă dintre partidele comu
niste de guvernămînt, care se că
lăuzesc după principiile marxism- 
leninismului și internaționalismului 
socialist".

Relevind evoluția pozitivă a rela
țiilor româno-bulgare, ambasadorul 
R. P. Bulgaria a spus :

„Doresc să subliniez marea im
portanță a recentei dumneavoastră 
vizite, ca si a tuturor întilnirilor și 
convorbirilor prietenești dintre dum
neavoastră și tovarășul Todor Jivkov, 
pentru soluționarea problemelor 
principale și determinarea direcțiilor 
de dezvoltare a relațiilor noastre 
reciproce. Un exemplu edificator in 
acest sens 11 constituie acordurile j?i 
Înțelegerile Încheiate anul trecut 'n 
timpul vizitei oficiale de prietenie a 
delegației noastre de partid și de 
stat, în Republica Socialistă Româ
nia, precum șl cu prilejul vizitei 
oficiale de prietenie a tovarășului 
Manea Mănescu în Bulgaria în luna 
iulie a.c.“.

In continuare, vorbitorul a subli
niat că Republica Populară Bulgaria 
și Republica Socialistă România co
laborează strins in cadrul Tratatului 
de la Varșovia și al C.A.E.R. și că 
aceasta contribuie la edificarea ac
celerată a socialismului în cele două 
țări, la întărirea unității și a coeziu
nii țărilor socialiste.

El a arătat, totodată, că politica 
consecventă de pace a țărilor socia
liste promovează destinderea în re
lațiile internaționale și dezvoltarea 
colaborării reciproc avantajoase.

„Credincioasă politicii sale pașnice 
principiale și constructive în Bal
cani, Republica Populară Bulgaria își

Starea vremii in luna august
Luna august, potrivit prognozei Insti

tutului meteorologic, va fi ceva mai ră
coroasă decî.t obișnuit, iar cantitățile 
de precipitații vor fi !n general nor
male. Pe alocuri, în nord, precipitații
le vor depăși valorile normale pentru 
această lună.

între 1 și 7 august, vremea va fi în 
curs de încălzire ușoară, cerul va fi 
variabil și vor cădea ploi locale, în
deosebi sub formă de averse. Frecven
ța ploilor va fi mai mare în zona de 
munte. Vîntul va prezenta intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mi
nime vor oscila între 10 și 20 de grade, 
iar maximele, între 22—30 de grade, 
local mai ridicate.

între 8—11 august, vremea va fi re
lativ frumoasă, cu cerul variabil, ex- 
ceptînd sud-estul țării, unde înnorăriie 
vor fi mai pronunțate și vor cădea 
ploi temporare și averse, însoțite de 
descărcări electrice. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 12 și 22 de 
grad<5 și maximele între 24—32 de gra
de, local mai ridicate.

In perioada 12—16 august, vremea va 
fi instabilă, cerul va prezenta înnorări 
mai accentuate la început în vestul 
țării, apoi și in celelalte regiuni, cind

Azi, ultima zi la tragerea
excepțională

Miine, 1 august, are loc o nouă 
tragere excepțională Pronoex- 
pres, organizată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport. La 
această tragere excepțională se 
atribuie numeroase șl impor
tante ciștiguri în autoturisme 
„Dacia 1300“ și „Skoda S 100“, 
bani și excursii in U.R.S.S., 
(Asia Centrală), R. S. F. Iu
goslavia, Republica Democrată 
Germană și Italia. precum și 
atractive călătorii „Turul Româ
niei". Pentru atribuirea pre
miilor se vor efectua 8 extra
geri in două faze. In total, se 
vor extrage 44 de numere ciști- 

aduce contribuția și luptă consecvent 
pentru transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă de bună vecinătate, Înțe
legere și colaborare".

In încheiere, vorbitorul a spus : 
„Aș vrea să vă încredințez că, în ca
litatea mea de ambasador al Repu
blicii Populare Bulgaria in Republi
ca Socialistă România, voi depuhe 
toate eforturile pentru continua dez
voltare a prieteniei și colaborării 
bulgaro-române".

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. Mul
țumind pentru salutările cordia
le transmise. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul său, 
tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, guvernu
lui și întregului popor bulgar prie
ten un salut cordial și cele mai cal
de urări de noi succese in întreaga 
activitate, de progres^ prosperitate 
și pace.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-bulgare, ce își trag rădăci
nile din prietenia și solidaritatea de 
veacuri a celor două popoare vecine, 
din lupta lor pentru neatirnare, li
bertate și progres social, ne prile
juiește o adincă satisfacție. înteme
iate pe principiile marxism-leninis- 
mului, ale egalității în drepturi, re
lațiile de prietenie și colaborare din
tre România și Bulgaria corespund 
pe deplin intereselor celor două țări 
și popoare de a-și asigura o dezvol
tare economi co-socială cit mai rapi
dă. de a-și făuri un nivel înalt de 
civilizație și bunăstare, de a conlucra 
strins pe plan internațional in ve
derea soluționării problemelor cu 
care sînt confruntate națiunile bal
canice, ale Europei și întregii lumi, 
a promovării înțelegerii și păcii.

La această evoluție pozitivă a re
lațiilor româno-bulgare o contribuție 
deosebită au adus și aduc întîlnirile 
și convorbirile la diferite niveluri, de
venite tradiționale. Ele au conferit 
de fiecare dată noi dimensiuni rapor
turilor bilaterale, au îmbogățit con
ținutul lor, au stimulat colaborarea 
româno-bulgară in ansamblu. Recent, 
la Varna. împreună cu tovarășul To
dor Jivkov am hotărit să dezvoltăm 
continuu relațiile dintre partidele și 
țările noastre, să aprofundam priete
nia dintre popoarele român și bul
gar. în interesul lor. al cauzei păcii 
și socialismului in lume".

Subliniind că poporul român a tre
cut eu succes la înfăptuirea Progra
mului adoptat de cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare spre comunism, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că oa
menii muncii din România urmăresc 
totodată cu interes realizările obți
nute de poporul bulgar, sub condu

vor cădea ploi locale și sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul va prezenta intensificări de 
scurtă durată pînă la tare. Temperatura 
va scădea ușor, minimele fiind cuprinse 
între 10 și 20 de grade, iar maximele 
între 20 și 29 de grade.

între 17 și 20 august, vremea se va 
încălzi, dar va fi în general instabilă 
și vor cădea averse locale mai ales 
în zona muntoasă. Temperaturile mi
nime vor oscila între 14 și 22 de grade, 
iar maximele între 24 și 32 de grade, 
local mai ridicate.

în zilele de 21—25 august, timpul va 
fi in general frumos și călduros, cu 
cerul mai mult senin noaptea și dimi
neața. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 12 și 22 de grade, iar cele 
maxime între 25 și 34 de grade.

în ultimele cinci zile ale lunii, vre
mea va fi în*  general frumoasă în sud- 
vestul țării, cu cerul mai mult senin, 
în celelalte regiuni se vor semnala în
norări mai pronunțate, îndeosebi după- 
amiaza, CÎnd vor cădea ploi sub formă 
de averse, însoțite de descărcări elec
trice. Temperaturile minime vor osci
la între 10—20 de grade, iar cele maxi
me între 22—32 de grade. (Agerpres)

• COLECTIVUL TEATRULUI 
MUNCITORESC al Grupului de 
șantiere pentru construcții indus
triale și agrozootehnice Galati a 
prezentat în premieră spectacolul 
„Căsătoria" de Gogol. Regia și 
scenografia sînt semnate de acto
rul Lucian Temelie de la teatrul 
dramatic din localitate. • AGENDA 
NUNEDOREANA. La Hunedoara, 
Petroșani, Vulcan și Lupeni s-a 
desfășurat in aceste zile o suită 
de concursuri sub genericul „I- 
magini glorioase din istoria pa
triei" pe marginea filmelor „Co
lumna", .,Mihai Viteazul11 și „Can- 
temir". In cadrul acțiunii „Me
moria pămintului românesc". Mu
zeul județean din Deva a organizat 
o intilnire cu tineretul din între
prinderile și instituțiile municipiu
lui. în cadrul căreia au fost evocate 
momente ale luptei poporului nostru 
pentru independență și neatirnare. 
Pentru constructorii de pe șantierul 
fabricii de lianți din Chișcădaga 
s-a deschis o expoziție de carte pe 
tema „Cartea social-politică în spri
jinul producției", iar la Deva s-a 
organizat o dezbatere cu cititorii de 
naționalitate maghiară pe marginea 
lucrării „Studii de istorie a națio
nalităților conlocuitoare din Româ
nia și a înfrățirii lor cu națiunea 
română". • tN TABERELE ȘCO
LARE REPUBLICANE Poiana Că
prioarei și Dobrina, din județul 
Vaslui, activiști de partid și de stat, 
specialiști din diferite domenii au 
participat la dezbateri, mese rotun

Pronoexpres
gătoare. Participarea se face pe 
bilete de 6 lei (cu drept de par
ticipare numai la cele 4 extra
geri de la faza a doua) și de 
15 lei varianta (cu drept de 
participare la toate cele 8 extra
geri de la cele două faze).

Tragerea excepțională Prono- 
expres din 1 august oferă parti- 
cipanților și alte avantaje decit 
cele cunoscute de la tragerile 
anterioare. Astfel, se acordă 
premii, și variantelor cu numai 
trei numere ciștigătoare, precum 
și posibilitatea de a opta pen
tru o excursie sau alta.

de, pe teme izvorite din documen
tele Congresului educației politice 
și al culturii socialiste ; de aseme
nea, elevii fac vizite la monumen
tul lui Ștefan cel Mare de la Podul 
înalt, mausoleul „Peneș Curcanul", 
Muzeul județean de istorie, muzeul 
„Dimitrie Cantemir" din Huși, cu
nosc pe viu noile dimensiuni econo
mice. sociale și culturale ale jude
țului Vaslui. • AGENDA ARADEA-

NA. Din programul manifestărilor 
cultural-educative desfășurate in 
municipiul Arad notăm : simpozio
nul „Educarea tineretului în spiri
tul ideilor cuprinse in documentele 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste", organizat la Casa 
prieteniei, expoziția „Cartea ateist- 
științifică, mijloc de formare a con
cepției înaintate despre lume și via
ță" deschisă la biblioteca întreprin
derii de vagoane, gala de fil
me documentare „Realizări indus
triale din Republica Socialistă 
România". Sala de expoziții „Fo
rum" găzduiește expoziția de pictu
ră a artistei plastice arădene Mag
dalena Kern. • EXPUNEREA 
„Conferința partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa — eveni
ment de însemnătate deosebită in 
viața continentului și in mișcarea 

cerea partidului său comunist, în 
construirea societății socialiste dez
voltate și ii urează să obțină noi 
succese pe calea înfăptuirii hotăriri- 
lor Congresului al XI-lea al P. C. 
Bulgar.

„Constatînd cu satisfacție — a spus, 
în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — procesele și 'mutațiile 
pozitive ce se petrec în lume, a că
ror trăsătură dominantă o constituie 
afirmarea voinței popoarelor de a fi 
Stăpine pe propriile lor destine și 
a-și făuri viitorul în conformitate cu 
năzuințele spre libertate, prosperita
te și pace, Republica Socialistă Ro
mânia militează consecvent. împre
ună cu celelalte țări socialiste, cu 
forțele progresiste și democratice, 
pentru consolidarea cursului spre 
destindere, pentru securitate și cola
borare în Europa, pentru transforma
rea Balcanilor într-o zonă a păcii și 
bunei vecinătăți, pentru promovarea 
unor relații noi intre state, bazate 
pe egalitate și echitate, pe dreptul 
fiecărui popor de a fi stăpin pe des
tinele sale.

România acționează consecvent 
pentru întărirea prieteniei și lărgirea 
colaborării cu țările socialiste, con
vinsă fiind că aceasta favorizează 
dezvoltarea tuturor țărilor socialiste, 
afirmarea unui nou tip de relații in
terstatale. De asemenea, acordăm o 
mare atenție promovării relațiilor cu 
țările în curs de dezvoltare, cu tine
rele state independente, extindem 
legăturile și schimburile cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orin
duire socială. Milităm ferm pentru 
lichidarea subdezvoltării, pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, care să 
asigure dezvoltarea mai rapidă a tu
turor statelor și, în primul rind, a 
celor mai rămase în urmă, să înles
nească accesul larg și neîngrădit al 
tuturor popoarelor la cuceririle știin
ței și tehnicii moderne. Dorim să ne 
unim eforturile și să conlucrăm tot 
mai strins cu toate popoarele. cu 
forțele înaintate de pretutindeni care 
se pronunță și acționează pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă, o 
lume a păcii și colaborării".

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
bulgar succese în îndeplinirea înaltei 
însărcinări ce i s-a încredințat și l-a 
asigurat de întregul sprijin al Con
siliului de Stat, al guvernului și al 
său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,. s-a întreținut într-o at
mosferă cordială, tovărășească cu 
noul ambasador al Republicii Popu
lare Bulgaria, Petar Danailov 
Hristov.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

PROGRAMUL 1
10,00 Film artistic : „întîlnire la Ischia".
11,35 Tineret, mîndria țării. •
12,00 Preferințele dumneavoastră muzi

cale.
12.30 Muzică populară instrumentală. 
13,00 Telex.
13,15 O viață pentru o idee. Emisiune 

dedicată acad. Victor Vâlcovici 
(1835—1970), cunoscut matematician 
român.

13.45 Oltule, .plai înflorit — emisiune 
de cîntece și dansuri populare 
realizată pe scena Casei de cul
tură a sindicatelor din Slatina.

14.25 Lumea cîntă, lumea ride. O călă
torie muzicală prin cîteva parcuri 
de distracție din lume.

14,55 Tragerea de amortizare ADAS, 
15,05 Caleidoscop cultural-artistic, * 
15,20 Imagini din Republica Populară 

Benin.
15.30 Vîrstele peliculei.
16.30 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976. Rezumatul înregistrat al 
Întrecerilor din ziua precedentă: 
judo, tir cu arcul, lupte $i volei.

18.30 Club T... „La trecutu-ți mare, mare 
viitor".

19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Concursul național de muzică u- 

șoară „Mamaia ’76“. Gala laurea- 
ților.

21.30 24 de ore.
21.45 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976. Caiac-canoe (finală); 
volei feminin — finală: călărie — 
dresaj individual: hochei pe iarbă 
— finală; atletism — finalele pro
belor de înălțime bărbați, greuta
te femei, 1 500 m bărbați, 4 X 100 m 
femei. 4 X îoo m bărbați și mara
ton ; box — gala finală.

PROGRAMUL 2
20,00 Animale... vesele în desenul a- 

nimat.
21,10 Seară de romanțe și cîntece de 

voie bună cu: Constanța Cîmoea- 
nu. Doira Badea, Llzeta Chir- 
culescu, George Hazgan și forma
ția instrumentală condusă de Radu 
Voinescu.

21,40 Film serial: Lucas Tanner.

comunistă și muncitorească interna
țională" a fost prezentată in par
chetele de exploatare a lemnului 
din județul Vîlcea. în fața a sute de 
muncitori forestieri. în mai multe 
localități rurale din județ au avut 
loc schimburi de experiență privind 
difuzarea cărții social-politice și be
letristice, la care au luat parte re
prezentanți ai Uniunilor județene 
ale cooperației de consum din în
treaga țară. • LA DRAGO- 
TEȘTI — GORJ a avut loc 
cea de-a 7-a ediție a festivalului 
folcloric „Cintecul văilor", Tîrgul 
anual al meșterilor olari, o expozi
ție de artă populară, un bogat pro
gram cultural-artistic, susținut de 
formațiile așezămintelor de cultură 
din comunele situate in Valea Jil
țurilor, faza zonală a concursului de 
preselecție „Tinere talente" al fes
tivalului cîntecului. jocului și por
tului popular din Gorj, urmate de 
alts numeroase întreceri cultural- 
artistice și sportive. au alcătuit pro
gramul acestei ample manifestări 
devenite tradiționale • „EROISMUL 
OSTAȘILOR ROMÂNI 1N RĂZ
BOIUL DE INDEPENDENTA DE 
LA 1877 OGLINDIT tN OPERA 
SCRIITORILOR ROMÂNI" este 
tema medalionului literar organizat 
de tinerii din cadrul unităților coo
perației meșteșugărești din munici
piul Tg. Jiu.

Corespondenții „Sointeii"

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Doresc să vă exprim dumneavoastră și poporului cehoslovac prieten 
sentimentele mele de profundă compasiune in legătură cu tragica catastrofă 
aeriană din apropierea aeroportului Bratislava-Ivanka, care a provocat 
numeroase victime omenești.

Vă rog, totodată, să transmiteți familiilor îndoliate sincerele mele 
condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Primire la primei ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, vineri 
după-amiază, pe Erwin Wickert, am

Primire la Consiliul Central al U. G. S. R.
Vineri după-amiază, tovarășul 

Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., a primit 
delegația Federației Sindicatelor din 
Kuweit (K.T.U.F.) condusă de Hus
sein Baker. secretar general al fede
rației, care, la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R., face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Cronica z
O delegație a P.C. din Australia, 

formată din Mavis Robertson, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al Comitetului Național, Merv 
Nixon si Pierre Slicer, membri ai 
Comitetului Național al P.C.A., fa.ee 
o vizită in țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.

în cursul șederii in țara nOâstră, 
delegația a vizitat obiective econo
mice si social-culturale in județele 
Mureș. Hunedoara, Brașov și Con
stanta, unde a aVut intilniri și dis
cuții cu reprezentanți ai organelor de 
partid județene și municipale.

Vineri după-amiază. delegația s-a 
intilnit la C.C. al P.C.R. cu tovară
șii Ilie Verdet, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar a! C.C. al P.C.R., 
si Ghizelâ Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

în cursul convorbirii s-a făcut un 
schimb de păreri cu privire la preo
cupările actuale ale celor două parti
de, la unele aspecte ale situației in
ternaționale, ale mișcării comuniste 
și muncitorești, precum și în legă
tură cu dezvoltarea pe mai departe 
a bunelor relații existente . intre 
P.C.R. și P.C. din Australia.

Intilnirea si discuțiile s-au desfă
șurat într-o atmosferă caldă, priete
nească.

★
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ-

Concursul național de 
muzică ușoară „Mamaia ’76“

Ultima „rundă" a 
concursului s-a consu
mat joi seara, cind am 
reascultat, in a doua 
interpretare. . alte 15 
cintece din cele 30 se
lecționate pentru etapa 
finală. După cuvenita 
deliberare a juriului, 
in această scară ur
mează să se anunțe 
premiile și mențiunile 
actualei ediții a con
cursului național al 
cintecului de muzică 
ușoară. Să le așteptăm 
cu încredere.

Pină atunci, cîteva 
cuvinte despre recita
lurile care au încheiat 
serile de concurs. Se 
pot face, in general, a- 
precieri bune. Organi
zatorii au fdst recep
tivi la sugestiile apă
rute anul trecut in 
presă și âu invitat 
trei formații Vocal-in- 
strumcntale, „Depold", 
„Lipan" și „Romanti
cii". care au acompa
niat cu dezinvoltură 
soliștii vocali ai con
certelor respective. O 
impresie deosebită a 
lăsat grupul instru
mentiștilor condus de 
Ovidiu Lipan, in spe
cial cu piesa ..Doar 
pacea" de Marius Ței- 
cu. interpretată de Co
rina Chiriac. Formația 
a rezer zăt spectatori
lor surpriza unei or
chestrații proprii, in 
care s-au făcut remar
cate efectele sonore de 
calitate create de ba

Statisticile arată că, 
in ciuda tuturor măsu
rilor care se iau de 
către organizațiile so
cialiste deținătoare de 
parcuri auto, de orga
nele de ordine și de 
Șoferii înșiși, pe dru
murile publice se înre
gistrează încă un nu
măr însemnat de ac
cidente provocate din 
cele tnai diferite cau
ze : depășiri riscante, 
viteză excesivă, ne- 
acordarea priorității, 
adormire Ia volan etc. 
Care sînt drepturile și 
obligațiile ce le revin 
șoferilor in cazul in 
care sînt implicați în 
evenimente nedorite, 
respectiv în accidente
le rutiere ?

După cum este cu
noscut. pentru a pune 
sub protecție atit pe 
deținătorii de autotu
rism'». cit și persoanele 
păgubite prin accidente 
de autovehicule, Admi
nistrația Asigurărilor 
de Stat a introdus aci 
gurarea prin efectul 
legii de răspundere ci
vili auto. Această for
mă de asigurare aco
peră sumele datorate 
de către deținătorii si 
conducătorii de auto
vehicule pentru pa
gubele provocate prin 
accidente de autove

terie (Ovidiu Lipan), 
chitară bas (Liviu Tu- 
dan) și orgă (Vladimir 
Palaghioiu).

Corina Chiriac s-a 
autodepășit intr-un 
microrecital de excep
ție ; a cîntat, a reci
tat, a dansat, a făcut 
pantomimă (memora
bilă interpretarea pie
sei „Timidul îndră-

RECITAIURILE

gostit" de Margareta 
Pîslaru).

La rindul său. Mar
gareta Pislaru rămlne 
aceeași solistă cu un 
farmec personal inimi
tabil, care, prin serio
zitate și muncă neîn
treruptă, și-a păstrat 
prospețimea debutu
lui. In microrecital am 
ascultat piese mai 
vechi, lansate de ea și 
premiate în concursuri 
anterioare („Porțile 
soarelui" și „Melodiile 
dragostei"), precum și 
prime audiții ale unor 
creații proprii („Fără 
Să vreau", „E luptă 
in toate cele") și un 
nou cîntec din Oaș.

Doina Badea, acom
paniată de Orchestră 
de estradă a Radiol e- 
leviziunii române, di
rijată de Sile Dinicu, 
și-â alcătuit un reper
toriu cu prime audiții

hicule terțelor per
soane. Asigurarea nu 
acoperă însă și pa
gubele la autovehicu
lul propriu cu care s-a 
produs accidentul de 
circulație. Pentru a 
putea fi incluse și 
pagubele produse la 
mașinile proprii, deți
nătorii acestora au po

sibilitatea să contrac
teze — In condiții 
avantajoase — o altă 
formă de asigurare și 
anume asigurarea fa
cultativă pentru avarii 
(CASCO).
Trebui' subliniat, fap

tul că atît în cazul a*  
sigurării prin efectul 
legii de răspundere 
civilă auto, cit și in 
asigurarea facultativă 
pentru avarii (CASCO), 
asigurat» au. in caz 
de accident, aceleași 
Obligații. Astfel, șo
ferii trebuie să ia, 
pe seama Administra
ției Asigurărilor de 
Stat, potrivit cu îm

basadorul R. F. Germania la Bucu
rești, in vizită de rămas bun, cu 
prilejul încheierii misiunii sale in 
țara noastră. (Agerpres)

Cu acest prilej, intr-o atmosferă 
prietenească s-a efectuat un schimb 
de informații cu privire la activi
tatea celor două centrale sindicale 
pe plan intern și internațional, ex- 
primindu-se dorința reciprocă de 
dezvoltare și întărire a relațiilor în
tre U.G.S.R. și K.T.U.F.

e i e i
nia. Nicolae Giosan, a primit o te
legramă de mulțumire din partea 
președintelui Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repu
blicii Socialiste Vietnam. Troung 
Chinh, pentru felicitările adresate 
cu ocazia alegerii sale in această 
funcție.

★
George Macovescu. ministrul afa

cerilor externe, a primit, vineri, pe 
Petar Danailov Hristov, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Bulgaria in 
Republica Socialistă România. în le
gătură cu prezentarea scrisorilor sale 
de acreditare.

★
Atașatul militar, aero și naval al 

Republicii Populare Chineze la Bucu
rești, Li Iun-ci, a oferit, vineri sea
ra, un cocteil cu prilejul celei de-a 
49-a aniversări a Zilei Armatei 
Populare Chineze de Eliberare.

Au participat Ion Popescu Puțuri, 
președintele’ Asociației de prietenie 
româno-chineză, general-locotenent 
Ion Hortopan, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale Si șef al 
Marelui Stat Major, Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului aface
rilor externe, activiști de partid și de 
stat, generali și ofițeri superiori.

Au luat parte, de asemenea. Li 
Tin-ciuan. ambasadorul R. P. Chineze 
la București, șefi de misiuni diplo
matice. membri ai corpului diplo
matic.

ale unor cîntece sem
nate de Vasile Vese- 
lovschi, Temistocle Po
pa, Radu Șerban, Au- 
ral Giroveanu, Gabriel 
Mărgărint. cărora le-a 
împrumutat solemnita
tea glasului său și so
brietatea ținutei artis
tice.

Olimpia Panciu, cu 
cintece orientate cu 
precădere spre tema 
dragostei adolescenti
ne, și Mihai Constan- 
tinescu, care a depășit 
„criza1* melodiilor cu... 
baloane, păpuși și cre
ioane, au arătat că se 
află pe linia unei evi
dente așcensiuni artis
tice.

Dintre soliștii debu
tant! pe scena con
cursului, care au apă
rut intr-un microreci- 
tal de grup, s-au re
marcat Mirabeia Dau- 
er și, parțial, Mihaela 
Oancea. Ceilalți nu au 
avut, credem, pregăti
rea artistică pe care o 
impun exigențele u- 
nui concurs național.

Concursul „Mamaia 
1976", indiferent de 
palmares, marchea
ză incă o etapă de 
realizări lăudabile in 
domeniul muzicii u- 
șoare, atît de popular 
și de iubit de toate 
generațiile de specta
tori.

Jean BADEA

prejurările, toate mă
surile pentru limita
rea pagubelor produse 
și sd înștiințeze ime
diat organele miliției 
sau alte organe de 
cercetare cele mai a- 
propiate de locul ac
cidentului, cerind în
tocmirea de acte cu 
privire la cauzele și

OBLICAIflIE SfliERIlOR IN CAZ DE ACCIDENT
împrejurările produ
cerii accidentului și 
la pagubele provocate. 
De asemenea, condu
cătorii auto au dato
ria sd înștiințeze, in 
scris, despre produce
rea evenimentului asi
gurat unitatea ADAS 
din raza județului in 
care își au domiciliul 
sau sediul, in termen 
de 24 ore de ta 
producerea acestuia, 
înștiințarea respectivă 
se poate face și la u- 
nitatea ADAS din ra
za căreia s-a produs 
accidentul.

Pentru stabilirea e- 
xactă a prejudiciilor și

ROMA 30 (Agerpres). — Deschi- 
zind, miercuri. lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Spania, care 
se desfășoară la Roma, președin
tele partidului. Dolores Ibarruri. a 
reafirmat „dreptul inalienabil al 
P.C.S. — ca partid al clasei munci
toare, al țăranilor, al intelectualilor 
— de a activa in legalitate și liber". 
„Noi, comuniștii, nu renunțăm la 
dreptul de a ne reuni legal in patria 
noastră, ea partid național, democra
tic. cu adinei rădăcini populare, 
partid pe care trebuie să se conteze 
în soluționarea importantelor proble
nte politice și sociale existente in sta
tul spaniol". Vorbitoarea a arătat in 
continuare că „P.C. din Spania este 
un partid spaniol care nu se supune 
nici unei discipline internaționale, și 
asupra acestui punct trebuie sâ se 
insiste".

Amintind că membrii partidului 
comunist au fost cel mai singeros 
persecutați de dictatură, președintele 
P.C.S. a menționat că aceste condiții 
„nu au putut distruge în conștiința 
poporului hosttu voința de luptă îm
potriva franchismului. de a-și păstra 
vie încrederea intr-un Viitor demo
cratic. care începe deja să-și facă 
apariția in patria noastră", și a atras 
atenția că P.C.S. reprezintă „o forță 
fără de care nu poate fi construită 
democrația in Spania".

Evidențiind faptul că comuniștii 
spanioli au înțeles primii „necesita
tea reconcilierii naționale", Dolores 
Ibarruri a spus. în încheiere : „As
tăzi a devenit o realitate convergența 
dintre comuniști, catolici, liberali, 
carliști. alte grupuri și sectoare 
de diverse orientări în Cadrul 
Coordonării Democratice și al 
platformelor unitare ale naționalită
ților și regiunilor. Acesta este un 
fapt de o incalculabilă importanță 
istorică pentru viitoarea dezvoltare 
politică, socială, economică și religi
oasă a țării noastre. în Spania este 
pe cale să se creeze un nou climat 
de conviețuire, care va facilita acti
vitatea altor forțe, în scopul comun 
al transformării țării noastre în pa
tria tuturor spaniolilor, deschisă de
mocrației și progresului social".

Luind cuvîntul, secretarul general 
al P.C.S., Santiago Carrillo, a rele
vat că, după aproape 40 de ani de 
clandestinitate. P.C.S. iese la lumi
na zilei, arătînd tării, inclusiv celor 
mai virulenți anticomuniști, voința 
partidului de a acționa potrivit re
gulilor democratice, de a se supune 
verdictului opiniei publice, așa cum 
ar trebui s-o facă, in aceleași con
diții. toate partidele democrate.

Referindu-se la relațiile dintre 
P.C.S. și celelalte partide din opo
ziția democratică, vorbitorul a opi
nat că „oricare ar fi deosebirile care 
ne vor separa în viitor, vom fi in 
stare să purtăm un dialog și să a- 
jungem la acorduri atunci cind in
teresul popoarelor noastre va fi în 
joc și că. în orice caz. aceste deose
biri vot fi abordate intr-un spirit 
civic și democratic".

Referindu-se la Declarația-pro- 
gram a guvernului Suarez, in care 
se afirmă că guvernul este convins 
că suveranitatea rezidă în popor, 
proclamîndu-se intenția de a munci 
In comun pentru instaurarea unui 
sistem politic democratic, bazat pe 
garantarea drepturilor și libertăților 
civice, pe egalitatea sarcinilor poli
tice pentru toate grupurile democra
tice și pe acceptarea pluralis
mului real. Carrillo a spus : 
Dacă guvernul aplică legea de aso
ciere și reforma Codului Penal in 
spiritul Cortesurilor — Declarația va 
pierde orice credibilitate. Dacă, dim
potrivă. guvernul lasă de-o parte, 
cu spirit practic, legea de asociere 
și permite ca toate partidele politice 
să acționeze în mod liber, am putea 
să începem să credem că e sincer.

De la Direcția generală a drumurilor
Direcția generală a drumurilor din 

Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor și Inspectoratul gene
ral al miliției informează că, din cau
za desfășurării unor lucrări da con
strucție a unui nou pod la punctul 
denumit Valea Mărului, km 115, șo
seaua națională București — Ploiești 
— Brașov, circulația pentru toate ca
tegoriile de autovehicule va fi sus
pendată in ziua de 4 august, intre 
orele 7.00—19,00, pe sectorul Comar
nic — Sinaia.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 30 IULIE 1976 :
Extragerea I : 47 78 79 83 18 55 13 

21 34
Extragerea a Il-a : 5 22 56 90 25 52 

14 51 35
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :

786.283 lei.

a vinovățiilor, condu
cătorii auto trebuie 
să depună la ADAS 
actele întocmite de 
către organele com
petente care au cer
cetat accidentul pro
dus Totodată, ei tre
buie să prezinte u- 
nității ADAS actele 
referitoare la proprie

tatea sau deținerea 
autovehiculului, în
matricularea acestuia 
ți permisul de condu
cere a) celui care se 
afla la volan in mo
mentul producerii e- 
venimentului asigurat, 
precum și orice alte 
acte st dovezi nece
sare stabilirii cauzelor 
șl împrejurărilor pro
ducerii acestuia și mă
rimii pagubei. în cazul 
asigurării prin efectul 
legii de răspundere ci
vilă auto, trebuie să 
comunice. deîndată. 
pretențiile formulate 
de cei păgubiți, pre

cum și primirea ori
căror acte in legătură 
cu accidentul respec
tiv.

Pentru paguba su
ferită prin avarierea 
autovehiculului, pro
prietarul atestuia tre
buie să înștiințeze uni
tatea ADAS cind și 
unde pot fi constatate

avariile. Pentru a se 
asigura o justă consta
tare a pagubelor este 
necesar ca lucrările 
respective să se efec
tueze de către ADAS, 
impreună cu unitatea 
la care urmează să se 
execute reparația, uni
tăți cu care, de altfel. 
ADAS are încheiate 
convenții in acest sens, 
tn cazurile în care, ul
terior, Ia demontare 
sau în timpul repara
ției se constată și alte 
avarii, in afara celor 
stabilite inițial — ava
rii ce se datoresc în 
exclusivitate eveni

Ocupîndu-se apoi de dialogul cu 
grupurile din opoziție, despre care 
vorbește Declarația-program a lui 
Suarez, Carrillo a spus : Dacă este 
vorba de un adevărat dialog cu În
treaga opoziție, după părerea noas
tră, opoziția nu trebuie să-l refuze. 
Coordonarea Democratică s-a pronun
țat deja pentru o cotitură in baza 
unui acord. Opoziția ar trebui să 
poarte in mod responsabil un dialog 
cu actualul guvern in legătură cu 
condițiile unei transformări demo
cratice. In acest context, secretarul 
general al P.C.S. a relevat că punc
tele asupra cărora opoziția nu-șl 
poate permite să cedeze se referă 
la : democratizarea legii de asocie
re ; constituirea unui „guvern pro
vizoriu" de reconciliere națională — 
in sinul căruia să fie reprezentate 
toate grupările de dreapta, de cen
tru și de stingă — aflat în posesia 
puterilor extraordinare pe care 
le va remite Cortesurilor alese 
in mod liber de popor, in fața că
rora va trebui să răspundă de acteie 
sale ; deschiderea unei perioade 
constituante, însoțită de convocarea 
alegerilor pentru o adunare care să 
aibă .puteri depline in ce privește 
elaborarea constituției țării ; . acor
darea unei amnistii generate pentru 
toate delictele politice, fără excep
ție, care va avea o bază propice 
pentru reconcilierea națională. Ex- 
punind concepția partidului asupra 
sarcinilor guvernului provizoriu, to
varășul Santiago Carrillo a spue că 
acesta va dispune de un timp limitat 
pentru a acționa, sarcina sa esenția
lă urmind să fie aceea a unui comi
tet electoral și garantarea libertăți
lor pentru toți. Guvernul provizoriu 
va trebui să ia măsuri urgente pen
tru a reduce șomajul, pentru a spori 
salariile și pensiile Cele mai modes
te și pentru a asigura producătorilor 
agricoli, in special celor cu venituri 
mai modeste, prețuri remuneratorii.

Pentru a negocia aceste soluții — 
a arătat Carrillo — opoziția unită ar 
trebui să deschidă un dialog cu ac
tualul guvern. Dar noi știm bine că 
acest guvern nu a fost constituit in 
acest scop și n.u ne facem nici • 
iluzie in acest sens.

Menționînd apoi că viața politică 
spaniolă este într-o mișcare neînce
tată, vorbitorul a relevat că, în ulti
mă instanță, dacă dialogul cu guver
nul n.u ar avea nici un rezultat și 
dacă opoziția va rămine unită și va 
refuza concesiile minore, „vom obți
ne un lucru fundamental: acela de a 
arăta celor mai largi sectoare ale 
țării cine are dreptate, de a le con
vinge de caracterul constructiv al 
politicii noastre și de a obține spri
jinul lor pentru a învinge rezisten
țele intîlnite pe calea democrației. 
Va fi o cucerire fundamentală". El 
a subliniat că, în același timp, opo
ziția se angajează să garanteze. In 
ceea ce o privește, că schimbarea 
democratică va avea loc intr-o at
mosferă de pape civilă, fără revanșe 
și fără răzbunări. Va garanta tuturor 
formațiunilor ideologice și politice 
deplina libertate democratică. Va 
asigura respectarea drepturilor omu
lui în aspectul său cel mai larg, in
clusiv libertatea, de religie, respec
tarea bisericii catolice, a indepen
denței sale, precum si a altor bise
rici care există in țară. Va garanta 
instituțiile pe care se bazează apă
rarea independenței naționale, adică 
forțele armate, care vor fi respec
tate și Întărite pentru a-și putea 
continua misiunea lor in. mod efica
ce. Va deschide porțile țării în fața 
Europei, va menține relațiile cu 
toate statele, în condiții favorabile 
dezvoltării și libertății noastre. Va 
face să dispară orice legendă tristă 
care apasă asupra țării și va face ca 
Spania să ocupe locul care-i revine 
in comunitatea universală a po
poarelor.

în acest scop au fost instalate in
dicatoare care atrag atenția asupra 
acestei restricții temporare, precum 
și asupra variantelor ocolitoare. Ast
fel, legătura rutieră între Capitală ți 
Brașov se va realiza, îndeosebi pe 
DN 1 A, Ploiești — Vălenii de Mun
te — Cheia — Săeele. Aceeași rută 
va fi folosită și de cei care circulă 
dinspre Rișnov spre Piriul Rece ți 
Predeal.

(Agerpres)

LOTO „2“ CÎȘTIGURILE
TRAGERII DIN 25 IULIE 1976 :

Cat. 1 : 2 variante 25% a 25.964 lei ; 
Cat. 2 : 1 variantă 50% a 20.771 lei 
Si 3 variante 25% a 10.386 lei ; Cat. 
3 : 12,25 a 4.239 lei ; Cat. 4 : 76,75 a 
677 lei : Cat. 5 : 176.50 a 200 lei ; 
Cat. 6 : 1.504,25 a 100 lei.

mentelor cuprinse in 
asigurare — asiguratul 
va înștiința imediat u- 
nitatea ADAS, pentru 
efectuarea unei con
statări suplimentare, 
cunoscînd că, în caz 
de neanunțare, ADAS 
poate refuza plata a- 
cestor pagube.

Avind in vedere 
convențiile încheiate 
între ADAS și unită
țile de specialitate care 
efectuează reparații la 
autovehicule, plata cos
tului reparațiilor au
tovehiculelor avariate 
se face de către ADAS, 
direct unității care a 
făcut reparația, per
soanele păgubite ne- 
maitrebuind să facă 
plăti către unitățile re
paratoare. In această 
situație. asiguratul, 
respectiv persoanele 
păgubite, depune la u- 
nitatea ADAS docu
mentația privind cos
tul efectiv al repara
ției. Este de la sine 
înțeles Că îndeplinirea 
întocmai a acestor În
datoriri ușurează asi
guratului ori persoa
nelor păgubite, obți
nerea drepturilor re
zultate din asigurare 
și sporește operativi
tatea în plata despă
gubirilor.
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Lucrările Consiliului de Securitate

Aspră condamnare a actelor de agresiune 
ale regimului suil-african

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— în cadrul Consiliului de Securita
te al O.N.U. continuă dezbaterile pri
vind plîngerea Zambiei în legătură 
cu actele de agresiune comise împo
triva teritoriului de regimul rasist 
din Africa de Sud. în ședința de joi 
a consiliului au luat cuvîntul pe a- 
ceastă temă reprezentanții Tanzaniei, 
Etiopiei, Libiei, Iugoslaviei și 
U.R.S.S. O notă comună a luărilor de 
cuvînt ale reprezentanților acestor 
state a constituit-o condamnarea fer
mă a actelor de agresiune repetate 
ale regimului rasist de la Pretoria 
împotriva unui stat membru al 
O.N.U. și cererea ca membrii Consi
liului de Securitate să adopte cele 
mai hotărîte măsuri împotriva Africii 
de Sud, ale cărei acțiuni constituie 
violări ale Cartei O.N.U. și ale nor
melor dreptului internațional, repre-

zentînd, totodată, un pericol pentru 
pacea și securitatea în sudul Africii. 
S-a relevat, de asemenea, că atenta
tele R.S.A. împotriva independenței 
și integrității teritoriale a Zambiei 
se înscriu în șirul de acte agresive 
ale regimului rasist de la Pretoria, 
care continuă — în ciuda rezoluțiilor 
O.N.U. și a cererilor opiniei publice 
internaționale — să dețină ilegal te
ritoriul Namibiei, să încalce dreptu
rile inalienabile ale poporului nami- 
bian la autodeterminare, să practice 
politica revolută de apartheid și dis
criminări rasiale. Vorbitorii au ce
rut Consiliului de Securitate să a- 
dopte de urgență măsuri care să 
pună capăt acestor acte de agresiu
ne și să conducă la curmarea practi
cilor rasiste ale regimului sud-afri- 
can.

Reuniunea tripartită la nivel înalt de la Maputo
MAPUTO 30 (Agenpres). — Pre

ședinții Julius Nyerere (Tanzania), 
Kenneth Kaunda (Zambia) și Samora 
Machel (Mozambic), reuniți la Ma
puto, au examinat situația din A- 
frica australă prin prisma ulti
melor evoluții intervenite în această 
parte a continentului african, pre
cum și modlalitățile de intensificare 
a ajutorului acordat luptei popoare
lor din Rhodesia și Republica Sud-

Africană împotriva regimurilor ra
siste și a politicii de apartheid. 
Schimbul de vederi, apreciat de că
tre cei trei șefi de stat ca foarte 
util, a permis, totodată, trecerea în 
revistă a problemelor legate de re
centele atacuri lansate de forțele 
isud-africane asupra teritoriului zam- 
bian. Au fost, de asemenea, evocate 
căile de intensificare a relațiilor de 
colaborare dintre cele trei state în. 
diverse domenii de activitate.

Manevrele autorităților de la Pretoria 
denunțate de mișcarea de eliberare din Namibia

LUSAKA 30 (Agerpres). — Sam 
Nujoma, președintele Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), a declarat că mișcarea 
de eliberare națională pe care o con
duce va lupta împotriva oricărui 
guvern nereprezentativ instaurat la 
putere în Namibia de către Repu
blica Sud-Africană.

Vorbind în cadrul unei reuniuni a 
C.C. al S.W.A.P.O., Sam Nujoma a 
relevat că „R.S.A., în colaborare cu 
unele state occidentale, este preocu
pată de elaborarea unui plan diabo
lic, care vizează transformarea Na
mibiei într-o confederație de mini
state tribale". Acest proiect, așteptat 
să fie anunțat în curînd, urmărește 
crearea unui guvern marionetă, pla
sat sub conducerea unui prim-mi- 
nistru de culoare controlat și dirijat

de La Pretoria — a precizat pre
ședintele S.W.A.P.O.

El a arătat că așa-zisele convor
biri constituționale care se desfă
șoară în prezent la Windhoek — 
capitala Namibiei — între persoane 
aflate în fruntea unor grupuri et
nice din tară nu vor fi sprijinite de 
poporul namibian. Aceste elemente 
trădătoare fac presiuni asupra 
S.W.A.P.O. să participe la convor
biri. Acest lucru — a subliniat în 
continuare vorbitorul — nu este ac
ceptabil atît timp cît nu sînt înde
plinite precondițiile S.W.A.P.O. pri
vind eliberarea totală a Namibiei. 
S.W.A.P.O. este singurul reprezen
tant legitim al poporului namibian, 
iar lupta armată va continua pînă 
la independența deplină a țării —a 
declarat Sam Nujoma.

( Pentru edificarea securității,
colaborării și păcii

pe continentul nostru
(Urmare din pag. I)

ostile destinderii nu au renunțat la 
activitatea lor, continuă să recurgă 
la tot felul de manevre, la sperie
toarea comunismului, pentru a-și 
atinge scopurile înguste, nu se dau 
în lături de la amestec în treburile 
altor state, încercînd, de pildă, să 
dicteze cine să participe și cine nu 
la guvernele altor țări. Neîncrederea 
între state continuă să se mențină, 
un factor important de alimentare al 
acesteia reprezentîndu-1 continuarea 
cursei înarmărilor, cu deosebire a 
celor atomice.

Intr-adevăr, nu constituie pentru 
nimeni un secret 
nostru continuă 
cele mai mari arsenale, inclusiv nu
cleare, cunoscute în istorie, că peste 
80 la sută din totalul cheltuielilor mi
litare mondiale revine statelor par
ticipante la Conferința general-euro- 
peană. Tocmai în virtutea acestor 
realități de necontestat consideră 
partidul și statul nostru că este ne
cesar să se intensifice eforturile 
pentru a se trece la măsuri efective 
de dezangajare militară și 
mare. în primul rînd 
Progresul destinderii și 
ții europene necesită.

că pe continentul 
să fie concentrate

de dezar- 
nucleară. 
securită- 
așa cum 

arăta secretarul general al partidu
lui nostru în cuvîntarea sa rostită la 
Berlin, retragerea trupelor străine de 
pe teritoriile altor state, desființarea 
bazelor, restrîngerea cheltuielilor și 
bugetelor militare, desființarea con
comitentă a celor două blocuri — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia. 
Imperios se evidențiază necesitatea 
încheierii unor acorduri cuprinzînd 
garanții corespunzătoare, care să 
ducă la Interzicerea, în fapt, a folo
sirii forței și amenințării cu forța în 
relațiile dintre state.

întărirea securității în Europa im
plică, în mod logic și necesar, con
solidarea climatului politic în zonele 
sale componente și, în lumina acestui 
postulat, tara noastră acordă o atenție 
deosebită statornicirii unor relații 
noi in Balcani, transformării peninsu
lei într-o zonă a păcii și bunei ve
cinătăți.

Una dintre componentele funda
mentale ale securității europene o 
constituie dezvoltarea largă a cola
borării economice, tehnico-științitice 
șl culturale dintre țările continentu
lui. în virtutea acestui deziderat, 
după părerea partidului și statului 
nostru, este necesar ca înțelegerile 
da principiu asupra cărora s-a con
venit să fie materializate, atît pe 
plan bilateral, cît și multilateral, în 
acorduri și înțelegeri concrete între 
state. O cerință stringentă este aceea 
de a se asigura o colaborare eoono- 
mică liberă, fără nici un fel de dis
criminări sau condiții politice. Nu
mai în acest fel se poate chezășul 
dezvoltarea conlucrării intereuro- 
pene într-un spirit nou, pot fi solu
ționate, în conformitate cu interesele 
tuturor țărilor de pe continent, pro
blemele de interes comun cum sînt
cele privind transportul, energia, po
luarea și altele.

Acordînd atenția cuvenită proble
melor de ordin umanitar, schimbu
rilor cultural-artistice. România so
cialistă consideră că acestea nu tre
buie să constituie un paravan pentru 
încercări de amestec în treburile in
terne ale altor state, impunîndu-se, 
în același timp, lărgirea conlucrării 
pentru soluționarea, în spiritul unui

umanism nou, a aspectelor legate de 
condițiile de viață, educație și. cul
tură ale maselor largi, asigurarea 
accesului tuturor locuitorilor conti
nentului la cuceririle progresului și 
civilizației. Partidul și statul nostru 
se pronunță și militează cu fermi
tate pentru intensificarea colaborării 
intereuropene în vederea combaterii 
fenomenelor nocive ce afectează 
grav condiția umană, cum sînt folo
sirea drogurilor, violența, pornogra
fia, propagarea urii față de om, a 
rasismului, fenomene ce vin în fla
grantă contradicție cu principiile u- 
manismului.

Fără îndoială, statelor, guvernelor 
care și-au pus semnătura pe docu
mentele conferinței le revine: un 
rol însemnat în transpunerea in vja- 
ță a principiilor și normelor asupra 
cărora s-a convenit.

O contribuție înseninată sînt che
mate să aducă, de asemenea, parla
mentele. care, reflectînd aspirațiile 
popoarelor, pot determina guvernele 
să întreprindă măsuri concrete în 
vederea întăririi păcii și destinderii 
în Europa. Tocmai acesta este sensul 
Apelului adresat parlamentelor, gu
vernelor. popoarelor europene de 
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România, cu prilejul 
sesiunii din decembrie trecut, de a 
face totul pentru ca procesul destin
derii să fie consolidat și dezvoltat, 
astfel ca el să devină ireversibil, 
asigurîndu-se toate condițiile ca na
țiunile europene să poată trăi în 
pace și libertate. România socia
listă consideră, totodată, că împlini
rea dezideratelor fierbinți ale națiu
nilor europene implică, paralel cu 
acțiunea statelor, intensificarea și 
mai puternică a luptei popoarelor, a 
maselor celor mai largi, a tuturor 
forțelor progresiste și democratice, 
iubitoare de pace, fără deosebire de 
convingeri politice, filozofice sau re
ligioase, întărirea unității lor, atît 
pe scară națională cît și pe plan eu
ropean. Un rol de seamă revine. în 
această direcție, așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința de la Berlin, comuniștilor, a 
căror misiune istorică constă atît în 
eliberarea socială și națională a po
poarelor. cit și în asigurarea unei 
păci trainice pe planeta noastră, a- 
ceste două laturi ale activității lor 
constituind un tot inseparabil.

După cum este știut, un prim 
bilanț al acțiunilor întreprinse pen
tru traducerea în viață a prevederilor 
Conferinței general-europene urmea
ză a fi întreprins de reuniunea de 
anul viitor de la Belgrad. Este, fără 
îndoială, o cerință de prim ordin ca 
toate statele și popoarele continen
tului să acționeze cît mai energic 
pentru ca la această reuniune să 
poată fi consemnate rezultate pozi
tive pe calea întăririi securității și 
colaborării pe continent, deschizîn- 
du-se astfel perspectivele unor noi 
pași în această direcție.

în ce o privește, în concordanță 
cu orientările fundamentale ale Con
gresului al Xl-lea al partidului, în 
spiritul și litera Actului final de la 
Helsinki, România socialistă, între
gul nostru popor vor acționa și de 
aici înainte, cu toată vigoarea și fer
mitatea, pentru a-și aduce contribu
ția la edificarea unei securități du
rabile și promovarea unei largi cola
borări în Europa, la triumful păcii 
și înțelegerii pretutindeni în lume.

Secretarul general al P.C. Italian l-a primit 
pe ambasadorul României la Roma

ROMA 30 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Secretarul gene
ral al Partidului Comunist Italian, 
tovarășul Enrico Berlinguer l-a pri
mit vineri, la sediul Direcțiunii 
P.C.I., pe noul ambasador al Repu
blicii Socialiste România la Roma, 
Ion Mărgineanu. Cu acest prilej, din 
partea secretarului general al Parti
dului Comunist Român. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost transmise 
tovarășului Enrico Berlinguer un cald 
mesaj de salut și urări de noi succe
se în activitatea comuniștilor italieni. 
Mulțumind, secretarul general al 
P.C.I. a adresat, la rindul său, cele

mai calde urări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și poporului român, anga
jat în opera de edificare a noii so
cietăți.

în cursul întrevederii, la care au 
luat parte Giancarlo Pajetta. membru 
al Direcțiunii și al Secretariatului 
P.C.I., Enrico Berlinguer a eviden
țiat cu căldură raporturile de strînsă 
colaborare și solidaritate internațio- 
nalistă dintre cele două partide, pre
cum si dorința comuniștilor italieni 
de a dezvolta în continuare aceste 
raporturi, în folosul celor două po
poare. al unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Noul guvern italian a depus jurămîntul
ROMA 30 (Agerpres). — Noul gu

vern al Italiei, condus de Giulio 
Andreotti, și-a preluat oficial vineri 
atribuțiile prin jurămîntul depus, la 
Palatul Quirinale, în fața președin
telui Giovanni Leone. Noul cabinet, 
care are în componența sa 22 de por
tofolii ministeriale, este alcătuit nu
mai din reprezentanți ai Partidului 
Democrat-Creștin. Principalele por
tofolii au fost repartizate astfel : 
afacerile externe — Arnaldo Forlani ; 
internele — Francesco Cossiga ; fi
nanțele — Filippo Pandolfi ; apăra
rea — Vito Lattanzio ; agricultura — 
Giovanni Marcora ; industrie — Car
lo Donat Cattin ; comerțul exterior 
— Rinaldo Ossola. Pentru prima 
dată în istoria politică a Italiei, din 
guvern face parte și o femeie. Tina

Anselmi, care deține funcția de mi
nistru al muncii.

în prima zi a săptămînii viitoare, 
premierul Andreotti urmează să pre
zinte celor două camere ale Parla
mentului italian programul guverna
mental în vederea obținerii votului 
de învestitură, procedură care se va 
desfășura la 4 august.

învestitura de către parlament a 
noului cabinet urmează să fie obți
nută prin abținerea de la vot a ma
jorității deputaților partidelor demo
cratice din arcul constituțional. Un 
purtător de cuvînt al Partidului Co
munist Italian a declarat că atitudi
nea comuniștilor față de noul gu
vern monocolor democrat-creștin va 
fi stabilită după prezentarea de că
tre acesta a declarației-program.

MAREA BRITANIE

Acțiuni vizînd extinderea sectorului 
de stat în economie

LONDRA 30 — Corespondentul 
nostru transmite : Camera Comu
nelor a încheiat dezbaterile asupra 
proiectului de lege privind naționa
lizarea industriei aeronautice și a 
industriei construcțiilor și reparații
lor navale, în cea de-a treia și ul
tima citire, cu 311 voturi, contra 308.

Proiectul, care prevede preluarea 
în proprietatea statului a tuturor 
companiilor și firmelor particulare 
care operează în domeniul industri
ei aeronautice, ca și în acela al in
dustriei construcțiilor și reparațiilor 
navale, a fost dezbătut de Camera 
Comunelor timp de 58 de zile. împo
triva proiectului, inițiat de Partidul 
Laburist de guvernămînt și sprijinit 
de sindicate, s-au pronunțat, în pri
mul rînd. partidele conservator și 
liberal, din opoziție, legate de ma
rele capital. Acestea au căutat pe 
toate căile să împiedice aprobarea 
proiectului de lege.

Pentru a deveni lege, proiectul 
respectiv va trebui să fie dezbătut 
în Camera Lorzilor, în lunile sep
tembrie și octombrie. Deși în Ca
mera Lorzilor majoritatea aparține 
opoziției, totuși se crede că nici cea 
de-a doua cameră a parlamentului 
nu se va opune aprobării.

„Prin adoptarea proiectului de 
lege privind preluarea sub controlul 
statului a unor ramuri cheie ale 
economiei, cum sînt industria aero
nautică și cea navală — scrie săptă-

„SALIUT-5“: Cercetări 
în slujba economiei 

naționale
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Vi

neri. la ora 10, ora Bucureștiului, 
stația științifică orbitală sovietică 
„Saliut-5“ efectuase 605 rotații în 
jurul Pămintului, dintre care 362 cu 
echipaj la bord.

Conform programului de zbor, în 
zilele de 29 și 30 iulie cosmonauții 
Boris Volînov și Vitali Jolobov au 
fotografiat suprafața U.R.S.S.. S-a 
urmărit evidențierea zonelor unde 
pare indicată prospectarea zăcămin
telor de minereuri utile, studierea 
activității . seismice, cercetarea re
giunilor ce prezintă interes pentru 
proiectanții de lucrări hidrotehnice, 
precum și găsirea de soluții pentru 
o serie de alte probleme importante 
din sfera economiei naționale.

Sistemele de bord ale stației „Sa- 
lîut-5“ funcționează normal. iar 
starea sănătății cosmonauților este 
bună-

Întîlnire prietenească
între Leonid Brejnev și Gustav Husak

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Le
onid Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a avut o întîlnire 
prietenească cu Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C.C., pre
ședintele R.S. Cehoslovace, care se 
află la odihnă în U.R.S.S. Cu acest 
prilej, relevă agenția T.A.S.S., s-a

efectuat un schimb de opinii privind 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
multilaterale și a cooperării sovieto- 
cehoslovace. O atenție deosebită a 
fost acordată problemelor legate de 
realizarea prevederilor înscrise în 
Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa.

Preocupări pe linia edificării unei noi ordini 
economice internaționale 

Intervenția reprezentantului român 
la sesiunea ECOSOC

GENEVA 30 (Agerpres). — Dezba
terile care au avut loc în cadrul se
siunii a 61-a a Consiliului Economic 
și Social al O.N.U. la punctul privind 
activitățile operaționale s-au concen
trat cu precădere asupra acțiunilor 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.).

Subliniind importanța pe care 
România o acordă activităților de 
asistență tehnică ale O.N.U. și insti
tuțiilor din sistemul său, reprezen
tantul român, Ion Goriță, a exprimat 
sprijinul pentru măsurile adoptate de 
Consiliul de administrație al P.N.U.D. 
la sesiunea recent încheiată la Gene- 
neva, măsuri ce evidențiază odată în 
plus preocuparea P.N.U.D. de a-șî 
orienta activitatea spre acțiuni majo
re, destinate să răspundă într-o mă
sură sporită exigențelor actuale ale 
dezvoltării economice a statelor 
membre și imperativelor edificării

unei noi ordini economice internațio
nale.

în continuare, delegatul român a 
arătat că în condițiile în care țările 
membre, și în special cele în curs de 
dezvoltare, sînt angajate într-un pro
ces susținut de dezvoltare economică, 
depun eforturi pentru lichidarea de
calajelor ce le separă de statele 
avansate din punct de vedere econo
mic, este necesar ca P.N.U.D. să asi
gure în continuare asistența necesa
ră sprijinirii acestor eforturi. Refe- 
rindu-se la decizia Consiliului de ad
ministrație al P.N.U.D. privind con
vocarea în 1977, în capitala Argenti
nei, a Conferinței mondiale pentru 
cooperarea tehnică între țările în curs 
de dezvoltare, delegatul român a 
relevat interesul României pentru a- 
ceastă conferință și, în general, pen
tru activitățile P.N.U.D. în domeniul 
cooperării între țările în curs de dez
voltare.

DE PRETUTINDENI
• DIN SARE, ...ZA

HĂR. Prin ținerea semințelor
de sfeclă de zahăr, înainte de 
însămînțare, 24 de ore într-o 
soluție de sare de bucătărie, 
recolta înregistrează un spor de 
30 chintale la hectar. Respec
tiva experiență a fost efectuată 
de oamenii de știință din Baș- 
kiria. Deși fenomenul nu a 
fost încă în Întregime elucidat, 
savanții sovietici consideră că 
soluția de sare are proprietatea 
de a absorbi substanțele conți
nute în semințe care frînează 
dezvoltarea. De asemenea, io
nii de natriu care pătrund în 
semințe activează fermenții ce 
accelerează sinteza proteinelor. 
Dacă semințele — care conțin 
pînă la 9 la sută natriu — pri
mesc o cantitate suplimentară 
din această substanță. supra
fața frunzelor se mărește, plan
tele își sporesc capacitatea res
piratorie și rețin mai bine apa. 
Toate acestea duc la maturiza
rea mai rapidă a sfeclei și la o 
mai mare acumulare de zahăr.

minalul „Labour Weekly" — poli
tica laburistă de extindere a națio
nalizărilor și a controlului statului 
în economie capătă un nou contur. 
Pînă acum au fost naționalizate doar 
ramuri „deficitare", cum erau in
dustria cărbunelui și oțelului, căile 
ferate, poșta, telegraful și telefonul, 
transporturile publice, gazele și elec
tricitatea. Acum, naționalizarea se 
extinde asupra sectorului profitabil 
al industriei particulare, îngustînd 
sfera de activitate a acestuia".

Demonstrații de
MADRID 30 (Agerpres). — Peste 

10 000 de persoane au participat, vi
neri, pe străzile Madridului, Ia o 
demonstrație de protest împotriva 
reprimării, joi seara, de către poli
ție a unei manifestații pașnice or
ganizată în capitala Spaniei în semn 
de solidaritate cu muncitorii conce- 
diați de la numeroase firme madri
lene.

Tot în semn de solidaritate cu 
muncitorii concediat! au fost orga
nizate, vineri, greve de scurtă du-

protest la Madrid
rată la numeroase întreprinderi din 
Madrid, printre care „Kelvinator", 
„Marconi" și „Chrysler".

★
Regele Spaniei, Juan Carlos, a 

semnat vineri un decret privind 
amnistierea unor deținuți politici. 
Potrivit agenției spaniole Cifra, nu
mărul celor care vor beneficia de 
această măsură se ridică la 400. De
cretul nu răspunde însă cererilor 
forțelor democratice, ale opiniei pu
blice spaniole privind eliberarea tu
turor deținuților politici.
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agențiile de presă transmit:
Convorbiri cubono-ongo- 

10Ze. S-a încheiat vizita oficială 
în Cuba a delegației guvernamen
tale angoleze conduse de Agostinho 
Neto, președintele M.P.L.A., pre
ședintele Republicii Populare An
gola. Delegația angoleză a purtat 
convorbiri cu o delegație guverna
mentală cubaneză. Au fost semnate 
documente privind dezvoltarea co
laborării dintre cele două țări în di
ferite domenii.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, 
Gyorgy Lazar, va face în curînd o 
vizită oficială de prietenie în Po
lonia. la invitația lui Piotr Jarosze- 
wicz, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone.

Tîrgul panafrican. Vorbind 
despre importanța apropiatului tîrg 
panafrican care se va organiza la 
Alger, în luna septembrie, ministrul 
algerian al comerțului, Layachi Ya- 
ker. a subliniat că scopul acestei 
manifestări este de „a intensifica 
cooperarea interafricană". El a de
clarat. totodată, că „voința continen
tului nostru este de a dezvolta în 
același timp relațiile de colaborare 
cu celelalte regiuni ale lumii a treia 
pe baza obiectivelor și principiilor 
țărilor nealiniate și țărilor „Grupu
lui celor 77‘fț în cadrul programului 
de acțiune privind instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale".

Președinte al Adunării 
Republicii din Portugalia 
a fost ales deputatul socialist Vasco 
da Gama Fernandes. Cei patru vice

președinți ai forului legislativ, de
semnați cu același prilej, sînt mem
bri ai partidelor Socialist, Popular- 
democratic, Centrul Democratic și 
Social și Comunist.

Primul ministru al Japo
niei, Takeo Miki, a anunțat că va 
participa la manifestările anuale ce 
vor, fi organizate la 6 august în me
moria victimelor bombardamentului 
atomic de la Hiroșima.

Un aCOrd a semnat la
Bonn între R. F. Germania. Marea 
Britanie și Italia pentru construirea 
în comun a unui număr de peste 800 
avioane de luptă cu misiuni multiple 
de tipul „Tornado". Din acest total, 
385 vor intra în dotarea forțelor ae
riene britanice, 324 vor fi construite 
pentru flota aeriană și navală vest- 
germană, iar 100 pentru forțele ae
riene italiene.

Miniștrii de externe ai 
țărilor din America Centrală 
și șefii statelor majore ale armatelor 
din Nicaragua. Honduras. Salvador 
și Guatemala s-au reunit joi în <;a- 
pitala guatemaleză pentru a încerca 
să reglementeze diferendul ce opune 
Hondurasul și Salvadorul. Reuniunea 
se desfășoară cu ușile închise.

Camera Reprezentanților 
a aprobat un proiect de lege care 
prevede supunerea activității bănci
lor străine din Statele Unite acelo
rași reglementări care se aplică și 
băncilor americane. Această iniția
tivă legislativă urmărește să reducă 
competitivitatea instituțiilor străine 
de credit din S.U.A.

Generalul Francisco da 
Costa Gomes,fostul pre?edinte 
al Republicii Portugheze, a fost tre
cut în rezervă ca urmare a împli
nirii vîrstei-limită de 62 de ani — 
precizează un decret publicat vineri 
la Lisabona in Jurnalul oficial.

„Cartă ecologică", comite
tul Ministerial al Consiliului Euro
pei — organism care grupează repre
zentanții a 18 state vest-europene — 
a adoptat o serie de rezoluții vizînd 
armonizarea politicilor țărilor respec
tive în domeniul protejării naturii. 
A fost aprobată, cu acest prilej, o 
„cartă ecologică" a regiunilor de 
munte, ale căror sisteme ecologice 
sînt considerate a fi cele mai ame
nințate.

Tribunalul din orașul 
Lagonegro <nalia> a pronunțat 
sentința împotriva persoanelor im
plicate în răpirea, în 1973, a lui Paul 
Getty III, nepotul celebrului milio
nar. Doi dintre acuzați au fost con
damnați la 16 și, respectiv, 8 ani 
închisoare.

Primul ministru al Mada
gascarului, Joel Rakotomolala,
și-a pierdut viața vineri într-un ac
cident de elicopter — anunță postul 
de radio Antananarivo.

Ministerul Transporturi
lor al R. S. Cehoslovace 
a anunțat că în urma catastrofei ae
riene care a avut loc la 28 iulie in 
apropiere de Bratislava, din cele 76 
de persoane aflate la bord, au supra
viețuit cinci.

Urări prietenești din frumosul Leningrad
Rederularea filmului unui recent 

itinerar prin Uniunea Sovietică 
— Moscova, Leningrad, Dușambe, 
Alma-Ata — al cărui program a in
clus multiple repere : întreprinderi 
și șantiere, colhozuri și sovhozuri, ex
poziții ale realizărilor republicilor 
unionale, muzee, școli și universități, 
oferă bogate secvențe ale abnega
ției și spiritului de înaltă răspundere, 
de ordine și de disciplină cu care oa
menii sovietici înfăptuiesc sarcinile 
stabilite la Congresul al XXV-lea al 
P.C.U.S., hotăriți de a face din cin
cinalul jubiliar, al 10-lea, un cincinal 
al calității și eficienței economice.

O asemenea secvență, de pildă, 
și-ar putea propune să surprindă 
dialogul prin care, prin intermediul 
vizitatorului din afară, l-au purtat 
între ei „de la distanță" tovarășii 
Leonid Alexandrovici Borisov, secre
tar al Comitetului orășenesc Moscova 
al P.C.U.S., și Anatoli Fateev, șeful 
secției industrie și transporturi a Co
mitetului orășenesc Leningrad al 
P.C.U.S. Fiecare din replicile acestui 
indirect dialog a constituit o preți
oasă sursă de cifre încărcate de sem
nificații din toate domeniile activi
tății economico-sociale, infățișînd 
bogatul bilanț al cincinalului trecut, 
preocupările ambițioase de viitor. Vii
tor in care un accent cu totul deose
bit se pune pe aspectele legate de 
valorificarea factorilor intensivi ai 
producției — creșterea productivității 
muncii și amortizarea rapidă a fon
durilor de investiții : folosirea cît mai 
deplină a capacităților de producție 
exiștente ; accelerarea ritmului pro
gresului tehnic și a ridicării nivelului 
calitativ al produselor ; economisirea 
resurselor materiale ; mecanizarea 
lucrărilor cu un volum ” mare de 
muncă manuală ; reutilarea și reîn
noirea utilajelor din întreprinderi ; 
sporirea producției de 2—3 ori în 
condițiile creșterii specializării și 
unei oarecari reduceri a numărului 
de muncitori și funcționari. In con

dițiile celor două mari orașe unde 
este limitată construirea de noi în
treprinderi și nu există suficiente 
resurse de forță de muncă, priorități 
au, de asemenea, sporirea pe toate 
căile a eficienței cercetării științifi
ce, a potențialului tehnico-științific 
existent, crearea unor condiții op
time de muncă. Foarte convingătoa
re și plastică ni s-a părut remarca 
unuia dintre interlocutori : „Chiar 
în condițiile reducerii ' efectivelor 
determinate de măsurile de meca
nizare și automatizare a proceselor 
de producție simțim acut nevoia de

gătorul de gheață atomic .,Sibir", 
cel mai mare din lume — o altă 
premieră mondială a anului ’76 — 
a defrișat pînă acum multe cărări 
încremenite ale Arcticii. Constructorii 
navali știu sigur că el ar mai fi ză
bovit încă pe șantier dacă cei de la 
„Electrosila" nu le-ar fi livrat. îna
inte chiar de termenele planificate, 
motoarele electrice, întregul echipa
ment electric. Și acest lucru îl cu
nosc și navigatorii de pe „Sibir", și 
cei care-1 urmează „la pas" prin 
ghețurile veșnice.

...Străbatem una din secții. In

Însemnări de călătorie

cadre calificate. Sîntem atît de de
parte de șomaj ca de o planetă pe 
care o avem numai in hărți și unde 
n-am deschis un oficiu de turism".

Prezentarea globală a unor pre
ocupări, ca și a unor aspirații, de
vine mai bine înțeleasă atunci cînd 
acestea sînt cunoscute și aprofunda
te la .nivelul unităților productive, 
al colectivităților de muncă.

Centrala „Electrosila" din Lenin
grad se bucură de o recunoscută re
putație atît în republicile unionale 
sovietice, cît și in întreaga lume. De
spre această citadelă a energeticii so
vietice s-au scris zeci și zeci de mo
nografii ; din viața și munca oameni
lor ei reprezentativi s-au inspirat 
poeți și scriitori. Multe sînt „premie
rele mondiale" realizate de munci
torii de aci. Rotorul gigant al tur- 
bogeneratorului de 1 200 000 kW. ve
ritabil „campion" al energeticii, aflat 
— în> timpul vizitei noastre — în 
probe, într-o' „cușcă" cu pereți ar
mați din beton, groși de doi metri, 
a ajuns probabil, între timp, la lo
cul de destinație, șantierul marii 
termocentrale de la Kostroma. Spăr-

fapt e vorba, mai degrabă, de o u- 
zină în toată legea. Una, dintr-un 
complex întreg de uzine. Pe poduri 
rulante sint sprijinite și așteaptă 
comanda pentru manevre macarale 
puternice. Patru mașini uriașe pre
lucrează piese cu un diametru pînă 
la 12 m. Căutăm din priviri oameni, 
dar ei nu se prea văd. In brigada 
lui Pavel Ivanov, care a inițiat în
trecerea, preluată de toate colective
le din Leningrad privind folosirea 
eficientă a utilajelor, nouă meseri
ași de înaltă clasă asigură funcțio
narea ireproșabilă, fără întrerupere, 
24 de ore din 24, a tuturor agrega
telor din această secție-uzină. Sec
vențele se succed. In secția de bo- 
binaj, pe o platformă. între două 
generatoare — unul gata de a fi li
vrat pentru R.P. Chineză și altul 
intr-un stadiu avansat destinat R.D. 
Germane — facem cunoștință cu șe
ful secției, Vorobiov Vasili Grigoro- 
vici. Aflînd cine sîntem și de unde 
venim ni se solicită detalii pentru o 
viitoare excursie proiectată in Româ
nia. (La Leningrad, oficialități loca
le ne-au spus că interesul sporit

pentru cunoașterea țării noastre este 
determinat, între altele, și de acti
vitatea pe care o desfășoară cele 22 
de colective membre ale asociației 
sinonime A.R.L.U.S.).

...De pe panoul de onoare te pri
vește zîmbitor chipul lui Vitcenko 
Stepan Stepanovici, Erou al Muncii 
Socialiste. Locțiitorul secretarului 
comitetului de partid al centralei, 
ing. Aleksandr Kontarev, furnizează 
explicații : colonel în rezervă, a ve
nit in uzină începind să lucreze ca 
șef al unei brigăzi constituite din 16 
tineri. Experiența lui de viață și de 
muncă a fost foarte utilă pentru de- 
săvirșirea profesională și educativă 
a tinerilor. Comitetul de partid i-a 
urmărit îndeaproape metodele de 
muncă și le-a răspîndit larg. Așa a 
luat naștere mișcarea „înțelepților", 
adică a celor cu cea mai înaltă au
toritate și care se ocupă îndeaproa
pe de tineri. La „Electrosila" există 
acum 300 de asemenea înțelepți. Iar 
alături de ei, nenumărați alți frun
tași.

Printre aceștia, un om între două 
virste, care evocă cu plăcere nume
le multor prieteni alături de care a 
muncit cot la cot la termocentrala 
Chișcani—Brăila. „Oameni minunați 
care lucrează bine și repede : pri
mul turbogenerator l-am montat și 
dat în funcțiune într-un an ; al doi
lea — în 6 luni ; al treilea — în 4 
luni". Apoi vorbește de agregatele 
construite aci și montate la Porțile 
de Fier, la Brazi. „Dacă este posibil 
— continuă Alexei Vasilievici Gor
batov, șeful grupului de la secția 
montaj, căci așa îl cheamă — trans
miteți, vă rog, prin intermediul 
«Scînteii», tuturor prietenilor ro
mâni un salut cald și felicitări pentru 
tot ceea ce realizează, urarea de a 
obține cît mai mari succese in 
muncă și în viața personală".

Constantin MORARU

• BIROCRAȚIE COM
PUTERIZATĂ. Viggo Fris- | 
dai, fotograf din Danemarca, * i 1 
este antrenat într-o dispută bi
zară cu autoritățile fiscale. Po
vestea a început odată cu pri
mirea unui anunț elaborat de
un sistem de computere, prin 
care Frisdal era înștiințat că are 
de achitat un rest de impozit în 
valoare de... 0.00 coroane. După 
expirarea termenului de plată, 
fotograful a primit o somație 
pentru plata unei amenzi de 
100 de coroane. Intrucît func
ționarii fiscali sînt deciși să 
apere cu orice preț invulnera
bilitatea sistemului de calculare 
a impozitelor pe bază de com
puter, contribuabilul are de 
ales între achitarea amenzii sau 
pedeapsa cu închisoarea...

• INTERDICȚII 
LA VINZAREA BĂU
TURILOR ALCOOLICE. 
După cum transmite agenția 
M.T.I., de la 1 septembrie se in
terzice vînzarea băuturilor al
coolice la bufetele și în cantinele 
Întreprinderilor și instituțiilor 
din R.P. Ungară, fiind interzi
să, de asemenea, reclama pentru 
asemenea băuturi. Noua hotărire 
este legată de activitatea des
fășurată de Comitetul împotriva 
alcoolismului cu sprijinul Crucii 
Roșii. Ca urmare a activității a- 
cestui organism, Ungaria se află 
acum pe locul 5—6 din punct de 
vedere al consumului de alcool 
pe cap de locuitor, de unde în 
1972 se afla pe locul 2. Totuși, 
nivelul consumului pe locuitor 
continuă să fie ridicat : bere — 
68 litri ; băuturi spirtoase tari 
(50 grade) — peste 6 litri ; vin — 
aproape 40 litri. în țară, potri
vit relatărilor agenției, se află în 
evidență 140 000 de alcoolici, o 
treime din ei fiind sub trata
ment ; în caz de recidivă, per
soanele respective sînt supuse 
terapiei prin muncă în instituții 
speciale. Au fost create, de ase
menea, sute de cluburi împotri
va alcoolismului, la activitatea 
cărora își aduc contribuția psi
hologi, pedagogi și medici.

• „CA LA CARTE".
Presa franceză continuă să sa 
ocupe cu lux de amănunte de 
ceea ce, pe bună dreptate, este 
considerat „jaful secolului" : 
pătrunderea unor răufăcători, 
pînă în prezent rămași nedes- 
coperiți, In camera blindată a 
Societății bancare generale din 
Nisa, de unde au sustras bani 
și obiecte de preț în valoare de 
50 milioane franci (circa 10 mi
lioane dolari). în acest scop, ei 
au parcurs, cu ajutorul unei 
bărci pneumatice, un canal <•>-, 
lector de scurgere, pe o distan
ță de cîteva sute de metri, după 
care au săpat o galerie pină 
sub camera blindată. Or, după 
cum relatează săptămînalul 
„L’Express", tocmai aceasta este 
tehnica descrisă pînă în cele 
mai mici detalii de un roman 
de „serie neagră" apărut, în 
mai multe zeci de mii de exem
plare, cu doi ani în urmă. Cu 
alte cuvinte, un veritabil ma
nual al spargerilor la îndemîna 
oricui, de ale cărui indicații 
bandiții de la Nisa s-au folosit 
din plin. încă o dovadă a ca
racterului profund nociv al 
unei anumite literaturi așa-zis 
de senzație, care proliferează 
îngrijorător în cadrul „societă
ții de consum".

• TEMPLUL FARAO
NULUI ERETIC. Ameno- 
phis IV, cunoscut și sub nu
mele de Akhenaton, care a 
domnit în Egipt de la 1369 la 
1352 l.e.n, este cunoscut în is
torie și sub numele de faraonul 
eretic deoarece a procedat la o 
reformă a religiei, nemairecu- 
noscînd decît un singur zeu — 
Aton, Soarele. Această „revolu
ție" monoteistă, prima în isto
ria Egiptului, a atras mînia 
clerului — motiv pentru care, 
după moartea sa, templul ridi
cat de el a fost dărîmat. Cu un 
deceniu în urmă, un arheolog 
de la Universitatea Pennsylva
nia a propus întocmirea unul 
inventar general al blocurilor 
de piatră refolosite la templele 
de Ia Karnak și Luksor. 
Aproape toate cele 40 000 de 
blocuri inventariate poartă in
scripții și desene de pe timpul 
lui Akhenaton. Pe baza acestor 
inscripții și desene, prof. Do
nald B. Redford a putut recon
stitui, pe planșetă, la capătul a 
nouă ani de muncă migăloasă, 
templul de pe vremea faraonu
lui eretic. Pentru egiptologie, 
această reconstituire prezintă 
un mare interes, contribuind la 
înlăturarea unor lacune ce dăi
nuie de milenii.
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