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Se lucrează cu spor, în ritm Intens, pe șantierul noii hale productive din cadrul întreprinderii de mașini grele din 
Capltalâ Foto : E. Dichiseanu

INDEPENDENȚA REALĂ 
măreați cucerire a poporului român

Insurecția națională armată a ntifascistă și antiimperialistă din 
august 1944 a inaugurat o eră nouă în istoria milenară a patriei noas
tre, a deschis calea eliberării definitive a României de sub dominația 
imperialistă, a înfăptuirii năzuințelor poporului român de a fi liber și 
stăpîn pe bogățiile și pe munca sa, pe propriul său destin.

NICOLAE CEAUȘESCU

în întîmpinarea marii noastre sărbători naționale

Ne mai despart doar citcva săptămini de ziua de 23 August, cînd po
porul nostru va sărbători împlinirea a 32 de ani de la victoria insurecției 
naționale armate antifasciste și antiimperialiste, care a dus la eliberarea 
României de sub jugul fascist. Organizată și înfăptuită sub conducerea 
Partidului Comunist Român, insurecția din august 1944 a inaugurat o nouă 
eră în istoria patriei, era unor profunde transformări revoluționare, demo
cratice in viata întregii societăți, a împlinirii idealurilor de dreptate socială 
și națională pentru care au luptat nenumărate generații de înaintași.

In intimpinarea marii sărbători prilejuite de aniversarea Insurecției, 
„Scinteia" își propune să evoce, intr-o suită de articole, transformările 
petrecute in răstimpul celor 32 de ani in principalele planuri ale existen
ței nafiunii : politic, social, economic, cultural.

Inaugurăm acest ciclu prin articolul de față, consacrat cuceririi funda
mentale dobindite de poporul nostru pe drumul deschis in august 1944 : 
deplina independență, deplina suveranitate națională.

Piatră de hotar, Început de eră nouă In dez
voltarea poporului român, insurecția armată 
națională din august 1944 își datorează această 
semnificație excepțională, înainte de toate, 
faptului că ea a deschis calea eliberării de
pline și definitive a României de sub 
dominația imperialistă, calea dobindi- 
rii unei independente reale, cum nu 
a mai cunoscut niciodată poporul nos
tru în decursul istoriei sale multimile
nare. „23 August libertate ne-a adus“ 
— prin această lozincă, născută spon
tan în primele mari manifestații ce au 
urmat sfărîmării jugului fascist, ma
sele populare au exprimat sugestiv 
această schimbare fundamentală.

E drept că România apăruse ca stat 
independent pe harta politică a lumii 
încă de acum un secol, în urma războ
iului din 1877—1878. Pe cîmpurile de 
luptă de la Plevna. Smîrdan, Rahova. 
Vidin, poporul român a cucerit o vic
torie ce încununa veacuri de speranțe 
și năzuințe, de neistovite eforturi și 
sacrificii în bătălia mereu reluată spre 
a sfărîma lanțurile asupririi străine și 
a deveni stăpin în țara sa. Ce s-a în- 
tîmplat însă în deceniile următoare 
cu independența dobîndită prin atît 
de grele jertfe se cunoaște prea
bine. Politica claselor exploatatoare, de 
deschidere largă a porților pentru capi
talul străin, a dus la acapararea celor 
mai importante bogății ale țării de către 
marile monopoluri imperialiste, la trans
formarea României intr-o sursă de materii 
prime ieftine și piață de desfacere. Potri
vit unor calcule estimative, in ajunul celui 
de-al doilea război mondial, ponderea capita
lului străin în economia românească se ridica

la 40,5 la sută în industria mare. 43,5 la sută 
în comerțul mare de mărfuri. 25 la sută in 
marile bănci, la aceasta adăugindu-se partici
parea sa masivă la datoria publică, drept ur
mare a celor peste 40 de împrumuturi înrobi

plomatice din Apus, cînd însuși teritoriul na
țional, întregit prin voința și lupta plină de 
sacrificii a poporului, a devenit obiect de tir- 
guială și tranzacții între marile puteri. Această 
nefastă evoluție a atins limitele extreme in 

anii celui de-al doilea război mondial, 
cind România a fost ocupată de tru
pele hitleriste, tîrită în războiul cri
minal antisovietic, ruinată economic, 
adusă în pragul catastrofei.

Dacă în august 1944 poporul român 
a răspuns ca un singur om chemării 
la insurecție a partidului comunist, 
dacă el s-a angajat cu toate forțele 
și resursele sale în această luptă, fă- 
cînd dovada unui neasemuit eroism, 
aceasta s-a datorat voinței și hotărîrii 
lui de a ieși din situația dezastruoasă 
In care îl adusese subjugarea străină, 
de a-și redobîndi libertatea. Și tocmai 
pentru ca eliberarea să fie deplină, 
să nu mai fie posibilă reeditarea ve
chii politici de sacrificare a interese
lor naționale unor interese străine, ma
sele largi ale poporului au urmat atît 
de ferm partidul oomunist în perioada 
ce a urmat instfrfecției,vîn lupta revo
luționară pentru răsturnarea domniei 
claselor exploatatoare și instaurarea 
puterii populare.

Orînduirea nouă, socialistă, născută din a- 
ceastă luptă, a răspuns întru totul năzuințelor 
poporului, însetat de libertate. După cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „socialismul 
a realizat pentru prima dată în istoria Româ
niei înfăptuirea idealurilor de independență 
națională și suveranitate a poporului, pentru
(Continuare în pag. a Il-a)

toare contractate de guvernele burghezo-mo- 
șierești în perioada dintre cele două războaie.

Cine dictează in economie dictează și în po
litică. Acest aforism s-a verificat și prin ex
periența României, înrobirea ei economică a- 
trăgîhd după sine subordonarea și pe plan po
litic puterilor imperialiste. Generațiile mai 
vîrstnice își amintesc de vremurile de tristă 
memorie cînd orientările politicii interne și 
externe a țării erau hotărite în cancelariile di

Realizări deosebite 
ale constructorilor 

de mașini
în cinstea apropiatei sărbători de 

la 23 August, constructorii de mașini 
raportează că au consemnat în gra
ficele întrecerii socialiste, la încheie
rea a 7 luni ale anului, o producție 
globală suplimentară în valoare de 
peste 491 milioane Iei. Potrivit date
lor centralizate la ministerul de re
sort. cele mai mari sporuri de pro
ducție au fost înregistrate de uzinele 
„23 August“ și „Electroaparataj" din 
București. „Tractorul" din Brașov, 
întreprinderea mecanică din Mirșa.

Promovarea unor tehnologii origi
nale, de mare productivitate, și folo
sirea cu eficiență sporită a utilajelor 
și capacităților de producție au dat 
posibilitate muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor din această ramură 
să livreze, în plus, economiei națio
nale și pentru export 1 378 de trac
toare, 32 de locomotive diesel hi
draulice, peste 1 500 tone utilaj teh
nologic pentru extracția și prelucra
rea țițeiului, mijloace de automati
zare, mașini-unelte, frigidere cu 
compresor și multe alte utilaje și in
stalații. (Agerpres).

Producție 
suplimentară

Colectivele întreprinderilor Indus
triale ale județului Timiș au înche
iat cele 7 luni care au trecut din 
acest an cu un spor de producție de 
peste 300 milioane lei, îndeplinin- 
du-și astfel angajamentul asumat în 
cinstea marii sărbători de la 23 Au
gust. La obținerea acestui important 
succes, avînd la bază creșterea con
tinuă a productivității muncii, au 
contribuit în mod deosebit unită
țile metalurgice, cele din industria

ușoară, economia forestieră, indus
tria locală. între altele, au fost li
vrate suplimentar economiei națio
nale 165 tone laminate, 506 tone pro
duse macromoleculare de bază, 310 
mc placaj din lemn, 353 000 mp țe
sături din bumbac. (Cezar Ioana).

Au îndeplinit 
angajamentul anual
Onorîndu-și integral sarcinile de 

plan pe 7 luni la toți indicatorii și 
sortimentele, colectivele de muncă 
din cadrul întreprinderii forestiere 
de exploatare și transport Rm. Vil- 
cea au raportat, totodată, că au reali
zat și angajamentele în întrecerea 
socialistă pe întregul an. Cele patru 
milioane lei producție-marfă obținute 
peste prevederi sînt concretizate, 
printre altele, în 3 500 mc bușteni 
pentru cherestea, 1 600 mc lemn 
pentru celuloză, 1 800 mc lobde in
dustriale, 650 mc cherestea și alte 
produse. Toate aceste sporuri au fost 
realizate în condițiile valorificării 
superioare a masei lemnoase plani
ficate, prin aplicarea unor noi tehno
logii de exploatare și industrializare. 
(Ion Stanciu)

Cantități sporite 
de prefabricate

Aprovizionarea șantierelor cu ma
teriale de bună calitate și la timp se 
înșerie ca o preocupare de seamă 
a colectivelor de lucrători din cadrul 
secțiilor de producție ale întreprin
derii de materiale de construcții 
Odobești. Aici au fost produse su
plimentar, în 7 luni ale anului, 
aproape 7 000 mc prefabricate din be
ton armat pentru construcții indus

triale agrozootehnice. Bilanțul la zi 
în întrecerea socialistă mai include 
și succesele dobindite pe linia diver
sificării producției, ca răspuns la ce
rințele beneficiarilor. Luna august a 
debutat cu o nouă realizare : la. sec
ția din Odobești a fost terminată 
construcția poligonului pentru turna
rea prefabricatelor din beton armat. 
Pe noul poligon se vor executa plan- 
șee pentru construcția blocurilor 
de locuit. Aceasta va duce la un spor 
al producției industriale a întreprin
derii de 1,5 milioane lei lunar, pre
cum și la diversificarea producției, 
numărul sortimentelor ajungînd la 
aproape 40. (Dan Drăgulescu).

La nivelul 
parametrilor 

proiectați
Pe platforma industrială din Nă- 

săud, muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la întreprinderea „Textila" 
au obținut un prestigios succes în 
întrecerea socialistă desfășurată în 
intimpinarea zilei de 23 August : 
după 12 luni de la data punerii în 
funcțiune, ei au început să lucreze 
in aceste zile la nivelul parametrilor 
proiectați. în acest context, printre 
realizările pe care le consemnează 
graficele de întrecere se înscrie și 
faptul că numai în luna iulie lucră
torii de aici au fabricat, peste sarci
nile de plan, o cantitate de 55 000 mp 
de textile extralațe. Colectivul uni
tății a asimilat și introdus in proce
sul fabricației, pînă acum, opt sorti
mente de textile extralate. în cîteva 
zeci de variante coloristice, țesături 
aspectuoase și trainice, bunuri de 
larg consum apreciate de cumpără
tori. (Ion Anghel).

BUN SOSIT OLIMPICILOR ROMÂNII
Calde felicitări pentru 
frumoasele lor succese!

Ieri s-a întors în țară delegația olimpică a 
României par+icipantă la Jocurile de vară de 
la Montreal. Primirea călduroasă de la aero
portul Otopeni a dat expresie sentimentelor 
calde cu care toți cei de acasă au fost alături

de sportivii noștri pe parcursul întrecerilor 
i-au încurajat, i-au aplaudat pentru cel mai 
bun rezultat obținut de-a lungul participării 
lor la olimpiade.

IN PAG. A 111-A : REPORTAJUL NOSTRU Una din magistralele moderne ale orașului Satu-Mare
Foto : S. Cristian

Continuă infim prietemâ 
a reprezeotsntilor 
tineretului român 

si ai tineretului sovietic 
Primul ministru al guvernului, 

alți tovarăși din conducerea de partid 
și de stat au primit delegația 

tineretului sovietic 
----------------------------  ÎN PAGINA A III-A ------------

••• Dacă vă ies in cale
oameni cu casa după ei
Dacă la volan fiind 

vi se-ntîmplă să vă 
iasă în cale un om cu 
casa după el (gabarit 
depășit), vă recomand 
s-o țineți cît mai pe 
dreapta, la nevoie 
să-ncălecați trotuarul 
— și totul se va-ncheia 
cu bine. Din Militari, 
din alte două cartiere, 
privesc mereu aseme
nea oameni cu ' casele 
după ei, mereu, și-n 
miez de zi, și-n miez 
de noapte — cu desti
nația : șantierele de 
construcție ale Capita
lei. Chiar dacă nu-i 
cunoașteți personal, 
merită să le adresați 
un salut : poate că ei 
transportă tocmai vi
itorul dumneavoastră 
apartament. Cei mai 
mulți poartă băști, nu 
pe-o ureche, ci trase 
cu nădejde ne cap, 
așa, să stea. Țin părul 
strîns, și-l apără de 
praf, de fum. De ce nu 
șepci ? Șepcile au co
zoroc și mereu te 
simți îndemnat să 
tragi de el într-o par
te, în alta ori să-l îm
pingi spre ceafă și 
asta îți abate atenția 
de la drum. Oamenii 
cu casele după ei cu
treieră orașul (ocolind 
arterele centrale), în
tr-o încordare maxi
mă, adesea extenuan

tă. Ajunși la punctul 
terminus, își scot 
băștile, își șterg frun
tea îmbrobonată, mai 
schimbă o vorbă, dar 
totul e calculat, și mi
nutele trec repede, nu 
se-ngăduie nici o în- 
tîrziere : înapoi, la 
bază.

Zece pași fac de la 
poartă spre clădirea

Reportaj de
Nicolae ȚIC

administrației, șl un 
tinăr, fără să știe cine 
și de unde sînt (acum 
ne vedem întîia oară), 
îmi spune: „N-ați vrea 
să vorbiți dumnea
voastră cu domjiner 
să-mi dea și mie o bu
telie ?“ înțeleg: proas
păt navetist. De prima 
fază, cea a cîștigului, a 
banilor numărați în 
palmă a trecut : înche
ind un contract, ur- 
mînd un curs de cali
ficare. știe cît și cum 
trebuie să muncească, 
știe și suma, e în ordi
ne. Acum e în „faza 
buteliei", aproape toți 
din sat au butelie, el 
de ce să n-aibă ? Cu- 
rind o să treacă în 
faza locuinței în Capi
tală. Navetiști lntil-

nlm la toate întreprin
derile din București, 
deci și la Combina
tul de case. Cfele trei 
faze despre care am 
pomenit nu sînt obli
gatorii pentru toți. Am 
vrut doar să spun că 
sînt încă destui care 
vin cu gîndul la bute
lie (o primesc) și a- 
jung, în scurtă vreme, 
nu numai cu gîndul. ci 
și cu fapta. în altă 
parte, acolo unde tre
buie, la meserie, la 
producție, la întrecere 
pentru calitate, la o 
aprigă bătălie cu tim
pul. însă aceasta pre
supune să-i acorzi în
credere omului cu bu
telie, să ai răbdare cu 
el, să nu-i ierți nici 
cea mai mică abatere 
și să-l feliciți atunci 
cînd este cazul — și 
mereu, mereu să-l 
ajuți sărși priceapă 
rostul. Sute de oameni 
veniți să fabrice case 
au descoperit că aici 
este casa lor, pasiunea 
și mulțumirea lor.

Aici, în Militari, la 
panouri mari prefabri
cate, băi spațiale și al
tele, sînt mai mulți in
gineri, însă domjiner 
cu buteliile nu poate fi
(Continuare 
in pag. a II-a)

„Bine v-am găsit I" Prin intermediul 
dublului medaliat olimpic Vasile 
Diba, un salut din partea întregului 

lot

ÎN ZIARUL DE AZI:

• LA ZI ÎN AGRICUL
TURĂ

• RUBRICILE NOAS
TRE : Opinia publică 
și conduita civică ; In 
confruntare: scrisori 
și răspunsuri ; Faptul 
divers ; Sport; De la 
corespondenții noștri; 
De pretutindeni.

/---------- Substanță documentară -----------
și ficțiune în literatura de evocare

în cultura universală a 
fost o epocă în care istoria 
și literatura s-au confun
dat. A scrie însemna a re
lata întimplări adevărate 
din trecutul oamenilor, 
fantezia era interzisă (în 
sens propriu, termenul gre
cesc istorein înseamnă a 
zugrăvi, a reda realitatea).

Dar, scriind istorie. Hero
dot. părintele acestei disci
pline in știința europeană, 
făcea in același timp lite
ratură.. Opera lui se citește, 
de altfel, pină astăzi, după 
două milenii și jumătate, 
cu îndoită satisfacție — do
cumentară și estetică.

Separația intre literatură 
și istorie a apărut în cultu
ră relativ tîrziu. S-a afir
mat Ia un moment dat 
dreptul scriitorului de a-și 
închipui și de a zugrăvi 
trecutul nu așa cum a fost 
el. ci așa cum îl avea libe
ra fantezie a fiecărui con
deier. Spre meritul majo
rității scriitorilor din lume 
care au tratat teme istori
ce. trebuie să recunoaștem 
că au uzat cu măsură, cu 
bun simt de libertatea lor. 
De la A’exandre Dumas 
pină la Mihail Sadoveanu. 
orice scriitor care a imagi
nat întimplări din trecut, 
intr-un cadru istoric bine 
definit, s-a străduit să res
pecte coordonatele docu
mentare, ambianta, culoa
rea veridică a acestui ca
dru istoric. Aceste scrupu
le au și conferit scriitorilor 
amintiți meritul de a fi re

actualizat. cu erudiție, pa
siune și talent, trecutul po
poarelor lor. Așa au deve
nit ei clasici ai literaturilor 
naționale de respirație isto
rică. Prin aceasta, opera lor 
s-a inclus patrimoniului 
spiritual al poporului lor și 
al umanității : valoarea es
tetică s-a întîlnit în mod

Istoria românilor este 
una dintre cele mai bogate 
în teme care pot oferi dez
voltări literare majore. în
cleștări militare dramatice, 
personalități politice care 
se manifestă plenar, pînă 
la dimensiuni eroice uni
versale. situații de cumpă
nă biruite printr-un instinct

rii_ trecutului poporului ro
mân. de corecta cunoaștere 
a acestui trecut și de fi
dela sa redare.

Anterior scriitorilor, in 
istoria culturii noastre și-au 
dobîndit un loc de necon
testat istoricii. Nicolae Băl- 
cescu și Mihail Kogălni- 
ceanu s-au străduit să res-

Cultura socialistă 
și educația politică — 

într-o unitate inseparabilă
ideal cu aceea educativă și 
etică.

Incidența majoră pe care 
istoria o are astăzi în cu
getarea românească ne în
dreaptă in chip firesc a- 
tentia către literatura cu 
tematică luată din trecutul 
poporului român.

Analiza romanelor, nuve
lelor. poemelor — nume
roase — realizate în lite
ratura română din ultimii 
ani avînd ca obiect sau ca 
pretext istoria națională 
cade în sarcina criticilor li
terari. Ca istorici. întrebă
rile pe care ni le punem 
privesc mai puțin proce
deele literare, cît atitudi
nea autorilor.

politic specific acestui po
por, din zestrea documenta
ră a trecutului nostru scrii
torii pot extrage teme și 
substanță faptică pentru 
creații de prim-plan în ge
nul istoric.

Ce condiționează oare 
succesul unei creații litera
re românești cu temă isto
rică ? Talentul scriitorului ? 
Firește, este o primă con
diție înțeleasă de la sine 
de vreme ce este vorba de 
o creație artistică.

Dar oricît de mare ar fi 
acest talent, el este condi
ționat. pentru afirmarea în 
domeniul delicat al evocă-

țitufe trecutul românesc 
înainte de Vasile Alecsan- 
dri sau de Alecu Russo. 
Cînd Camil Petrescu oste
nea să reconstituie viata lui 
Bălcescu. pe masa lui de 
lucru erau lucrările specia
liștilor Nicolae Iorga. P.P. 
Panaitescu sau Gheorghe 
Zâne.

Chemați să reînvie tre
cutul românesc prin roma
ne. nuvele sau versuri, slu
jitorii culturii noastre prin 
condei sînt datori să țină 
seamă. în primul rînd. de 
tot ce tovarășii lor istorici 
au scos la iveală, după în
delungate eforturi, cu pri
vire la acest trecut. Relația

intre literatură și istorie nu 
se stabilește doar prin fan
tezia bine dirijată, ci. in 
primul rînd. prin severă 
informație. Este, de altfel, 
adevărul de însemnătate 
primordială reieșit din o- 
rientările Congresului edu
cației politice si al culturii 
socialiste. din strălucita 
sintetizare a misiunii cul
turii și artei în socialism, 
cuprinsă în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
care acordă cea mai mare 
însemnătate studierii știin
țifice a trecutului, analizei 
obiective a realităților, ex
plicării limpezi a sensuri
lor reale ale evenimentelor 
și biografiilor istorice.

Este mare meritul istori
cilor care dezvăluie, prin 
descoperirile lor. momente 
de seamă ale trecutului 
nostru. Dar comunicarea a- 
cestor descoperiri publicu
lui larg, iubitor de cultură, 
•însetat de informație au
tentică. rămîne sarcina scri
itorilor. Sarcină majoră, 
care nu poate fi împlinită 
fără apelul constant, fidel 
la istoricii care au conști
ința că. alături de scriitori, 
împlinesc aceeași datorie 
pentru menținerea senti
mentului istoric în cultura 
română de astăzi, pentru 
transmiterea acestui senti
ment. potentat de împlini
rile prezentului socialist, 
generațiilor viitoare.

Prof. dr.
Virgil CANDEA
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FfaptuC INDUSTRIA LOCALĂ cinema INDEPENDENȚA REALA

I
I
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divers!
Micii mari
columbofili

Jucător indian, Jucător _ 
Galați, Dragon, Călugăr, June 
prim, Toboșar de Buhara, Aripă 
de curcubeu... Sint numai citeva 
dintre cele 
rumbei (cu 
continente : 
America și 
mândresc micii columbofili de la 
Casa pionierilor din Galați. O, 
expoziție deschisă zilele acestea 
a atras atenția gălățenilor asu
pra frumoasei lor pasiuni. 
După aprecierea prof. Octavian 
Iamandi, micii gălățeni dețin 
rase de porumbei de ornament 
unice in țară. Ceea ce nu-i pu
țin lucru. După cum nici nu se 
putea o mai fericită apropiere 
decit cea dintre copii și simbo
lica pasăre a păcii.

de

38 de rase de po- 
obirșie in patru 
Europa, Africa, 

Asia) cu care se

Bine faci...
... bine găsești — spune o 

che zicală, pe care ne-o reamin
tește, în scrisoarea adresată ru
bricii noastre, și Alin Bazgan 
din București (str. Dr. Istrate 
nr. 1). El ne istorisește o păța
nie dintr-una din zilele de la 
«firșitul lunii iulie, cînd a 
plouat, pe alocuri, cu găleata. 
In timp ce fugea să se adăpos
tească de ploaie sub „umbrela" 
unui magazin din Piața 1848 din 
Capitală, lui Alin i-au căzut ac
tele din buzunar. Găsindu-le, o 
fetișcană de vreo 18—19 ani a 
alergat după el și i-a dat ac
tele. Dar, din repezeală, fata a 
uitat la băiat un pachețel. „Nu 
știu ce conține, dar tare aș vrea 
să i-1 trimit posesoarei.

Mirarea

ve-

fată în față cu cerințele populației

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ospătarului
Pentru modul exemplar (,,Par- 

că-i argint viu, nu alta" — 
spun oamenii) cu care își ser
vește, de ani și ani, clienții, 
pentru întocmirea (corectă) a 
notelor de plată și pentru zim- 
betul său îmbietor (și neprefă
cut), ospătarul Nicolae Guiu, de 
la restaurantul din orașul Chi- 
șineu-Criș, județul Arad, se 
bucură de stima tuturor celor 
din jur. Iar de acum încolo se 
va bucura fi mai mult, pentru 
că gestul lui a făcut rapid oco
lul urbei. Găsind in restaurant 
un portmoneu cu acte și 3 260 
lei, ospătarul l-a dus imediat la 
miliție. Păgubașul — maistrul 
Gheorghe Sigheti — a sărit în 
sus de bucurie. Numai ospăta
rul, văzîndu-se felicitat, a rămas 
mirfțt : pentru cț.ffît.f.f.licitgfl . 
oameni buni 71

Tîrgu-Jiu 
Este Încă

pe lume
Mitrică Paula din 

împlinește 70 de ani. 
în putere. Pînă la pensionare
(a fost mulți ani la rind anga
jată a stației C.F.R.) a trăit și a 
muncit în sănătate și bucurie. 
Necazul s-a ivit în vremea din 
urmă, dar nu pentru că i-ar 
lipsi ceva (are o locuință fru
moasă in strada Oltului, bloc 
G 3), ci din pricina singurătății, 
împrejurările vieții au făcut ca 
femeia să nu poată avea un că
min al ei. De asemenea, n-a 
avut și nu are nici frați, nici 
surori, nici alte rude mai apro
piate. Știe doar că are un văr 
pe nume Nicolae Dolea, și că 
acesta ar locui prin părțile Si
biului. Bătrîna ar dori foarte 
mult să-i scrie, dar, necunoscin- 
du-i adresa, ne-a rugat cu toată 
bunăcuviința să-i dăm de
veste vărului prin intermediul 
rubricii noastre. Ceea ce și fa
cem.

Patru, cu 
Păcală-cinci

Pe la miezul nopții, cînd. li- 
așternuse de mult 

numai cite un 
____  __  .. . la lună răgu
șit, cetățenii din Gura Văii, ju
dețul Mehedinți, s-au trezit din 
somn, buimăciți. Somnoroși, oa
menii nu au prea ințeles la în
ceput despre ce este vorba. Ci
neva a început să țipe, o bătrină 
striga după ajutor, iar Volunta
ra, cel mai bun pompier volun
tar al satului, a început să alerge 
pe uliță, jumătate dezbrăcat, dar 
cu găleata in mină și cu casca 
pe cap. Fină la urmă, toată lu
mea s-a lămurit : cineva trăgea 
clopotul bisericii, 
dar de ce trage ?“ 
bat oamenii, și 1 
zarvă. 7' 
rii Constantin ----  - .
Stănculete, Mihai Popa, Gheor
ghe Hruby și Ion... Păcală, cei 
patru și cu Păcală cinci au vrut, 
chipurile, să se distreze, după 
ce intrecuseră măsura cu bău
tura. Chiar așa au și declarat : 
„Am vrut șt noi să ne distrăm 
nițel". Distracție care i-a costat.

Plicul... 
din furaje

In riadul taurinelor de la com
plexul intercooperatist de creș
tere și ingrășare a animalelor 
de la Spătărești, comuna Vadul 
Moldovei, județul Suceava, s-a 
semnalat o intoxicație. Citeva 
vite au trebuit să fie sacrificate. 
Organele de anchetă au început 
prompt investigațiile, pentru a 
determina cauza intoxicației Și 
a stabili măsurile de rigoare. 
S-a constatat că. la unul din 
punctele de aprovizionare, o 
parte din hrana animalelor ve
nise in contact cu un plic dete
riorat, in care se afla o substan
ță de combatere a rozătoarelor. 
Datorită intervențiilor rapide, 
celelalte taurine au fost salvate.

Rubricd redactata de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
Scinteii’

niștea se 
peste sat, cind 
Grivei mai lătra

„Trage,
‘ — s-au 
iar s-a 

Și s-a aflat că
Boștlnă,

trage, 
între- 

iscat 
tine-

Dorel

Ca și celelalte sectoare ale econo
miei naționale, angajate în realizarea 
Programului de dezvoltare și desfa
cere a producției bunurilor de con
sum în perioada 1976—1980, unitățile 
de industrie locală ale consiliilor 
populare și-au alcătuit un plan pro
priu privind creșterea volumului și 
diversificarea unei importante cate
gorii de bunuri — articolele de uz 
casnic și gospodăresc. Evident, satis-, 
facerea integrală a cerințelor popu
lației cu astfel de produse urmează 
să fie asigurată, în bună parte, de 
către industria republicană. Dar con
tribuția industriei locale la realizarea 
acestei sarcini va 
trebui să fi>e, în 
perioada urmă
toare, mult mai 
mare decît pînă 
acum.

Cum se reflec
tă această cerin
ță în programul 
industriei locale 
privind dezvoltarea . 
colelor de uz casnic și gospodăresc ?

— In actualul cincinal — ne spune 
tovarășul inginer Ion Tudor, vicepre
ședinte al Comitetului pentru proble
mele consiliilor populare — se pre
vede o creștere substanțială a pro
duselor din această categorie, mo
dernizarea și înnoirea continuă a 
producției. Astfel, in următorii cinci 
ani se vor asimila peste 2 500 mo
dele și sortimente noi. Pe ansamblul 
industriei locale, volumul articolelor 
de uz casnic și gospodăresc va fi în 
1980 aproape dublu față de 1975. In 
cazul articolelor din metal și lemn, 
al aparatelor pentru gătit si încălzit, 
precum și al produselor chimice pen
tru întreținerea locuințelor, ritmurile 
de creștere vor fi și mai mari. In 
acest fel, industria locală va răs
punde mai bine sarcinilor ce-i revin.

Intr-adevăr, se cuvine subliniat 
faptul că aproape toate județele tării 
și-au propus să realizeze produse din 
această categorie. Așa. de pildă, apa
rate de încălzit și gătit se vor pro
duce în unitățile de industrie locală 
din 28 de județe, articole de metal 
și lemn în 25 de județe ; unelte pen
tru grădinărit și agricultură — în 
22 ; articole din material plastic —

19 ; produse chimice pentru întreți
nerea locuințelor — în 17 ; articole 
din sticlă, porțelan, faianță și cera
mică — in 16 etc. Este de semnalat, 
de asemenea, preocuparea multor 
unități de industrie locală pentru a- 
similarea unor produse noi, cu un 
grad de tehnicitate și utilitate mai 
ridicat. In grupa articolelor de uz 
casnic din material plastic — 398 ; 
iar în grupa de aparate de încălzit și 
gătit — peste 130.

Orientarea industriei locale spre 
dezvoltarea producției articolelor de 
uz casnic și gospodăresc, concomi
tent cu îmbunătățirea calității aces-

Vitrina articolelor de uz casnic
și gospodăresc poate fi mai bogată

producției arti- tora va îmbogăți substanțial „vitri
na" comerțului cu produse de largă 
utilitate, destinate să contribuie in
tr-o măsură tot mai mare la reduce
rea volumului de muncă din fiecare 
gospodărie. Iar în concordantă cu 
această cerință, multi producători din 
industria locală 
spre meritul lor 
tatea să asigure 
operativă a unor astfel de articole. 
Unitățile de industrie locală din ju
dețele Dîmbovița, Caraș-Severin, Ti
miș. Prahova ș.a. vor livra pieței, 
chiar în cursul acestui an, multe ar
ticole de uz casnic și gospodăresc noi 
sau cărora li s-au adus îmbunătățiri 
substanțiale. Analizînd însă mai atent 
modul cum a fost planificată asimi
larea unor astfel de articole, se con
stată că ea nu ține seama, în toate 
cazurile, de necesitatea de a satisface 
cît mai repede cerințele populației. 
Pentru anul acesta, de pildă, s-a pre
văzut volumul cel mai mic de asimi
lări — 170 de produse noi. Totodată, 
dacă avem în vedere faptul că din 
cele 420 de modele noi planificate in 
acest an. aproape jumătate provin 
din grupa produselor de sticlă, por
țelan și faianță, ajungem la conclu
zia că oferta industriei locale. în pri-

s-au angajat — 
— cu toată seriozi- 
asimilarea cit mai

vința așa-ziselor „mărunțișuri" va fi 
și in acest an relativ zgîrcită.

Desigur, asimilarea unor produse 
complexe, de înaltă tehnicitate, ne
cesită un timp mai îndelungat. Și 
este bine, fără îndoială, ca pregătirea 
lansării acestora pe piață să se facă 
cu toată atenția pentru calitate și 
funcționalitate. Dar de aici și pînă 
la atitudinea unor conduceri de între
prinderi ale industriei locale de a în
cadra în această categorie de mare 
complexitate tehnică produse a că
ror realizare nu prezintă nici un 
grad de dificultate, este un drum 
lung. De pildă, I.J.I.L. Harghita și-a 

propus șă aducă 
îmbunătățiri ca
litative la tăvile 
și tigăile pentru 
cont abia în... 
1979 (?) Același
termen, 
ridicarea 
lui tehnic al va
selor de alumi

niu" și l-a propus și o unitate a 
G.I.I.L. București. Pentru înlocuirea 
unui banal miner din lemn cu un al
tul din baichelită, o unitate a G.I.I.L. 
Timișoara și-a propus ca termen tri
mestrul II 1976, iar I.G.I.L. Satu- 
Mare și-a planificat, pentru înlocui
rea minerului la mistriile necesare 
in gospodărie, tot anul 1978. Obser
vații de această natură sînt valabile 
și in cazul altor produse incluse în 
planul de asimilări — chiar dacă ele 
sint oeva mai „complicate".

Pe ansamblu — și trebuie subliniat 
încă o dată acest lucru — planul in
dustriei locale privind dezvoltarea 
articolelor de uz casnic și gospodă
resc este bine conceput și el anga
jează pe un drum bun eforturile uni
tăților din acest sector. Observațiile 
Ia care ne-am referit arată însă că 
sint posibile și necesare unele îmbu
nătățiri, mai ales în ce privește mai 
judicioasa planificare a termenelor 
de asimilare, mai buna lor corelare 
cu cerințele populației și chiar cu 
posibilitățile industriei locale. Consi
liile populare au obligația să orien
teze tocmai în acest sens activitatea 
unităților de industrie locală pe care 
le coordonează în mod direct.

Constantin PRIESCU

„pentru 
nivelu-

măreață cucerire 
a poporului nostru

• Luptătorul din New Orleans: 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 725) — 17,15. (726) — 20.15.
• Romanță pentru o coroană :
SCALA — 9,15: 11,15; 13,30; 16;
111,15; 20,30. GRADINA BUCU
REȘTI — 20.

Pisicile aristocrate : PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, CA
PITOL — 9,45; 11.45; 14; 16,15;
18.30: 20.30. la grădină — 20.
• Călătorie in Anglia : FESTI
VAL — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Răscumpărarea : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină —
20.15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
e Jack și vrejul de fasole : DOI
NA — 9,30; 11.15; 13: 14,45: 16.30.
• B. D. intră in acțiune : DOINA
— 18,15; 20,30.
• Capriciile Măriei : EFORIE —
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GRĂDINA LUCEA
FĂRUL — 20, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
». Noi aventuri cu Tom și Jerry : 
COSMOS — 14,30; 16,30.
• Mere roșii : COSMOS — 18,30;
20.30,
• Comisarul Piedone la Hong-
Kong : BUCUREȘTI — 9; 11,30; 
14; 16,45; 19,30, FAVORIT — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, PARC HOTEL — 20,30.
• Orășenii : ARTA — 15,30; 17.45;
20, PATINOARUL „23 AUGUST"
— 20,15.
• Porumbelul : CENTRAL — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 11,15; 13,30;.....................
20.15,
• Program de desene 
FLAMURA — 9.
«■ Călărețul cu eșarfă 
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
20.15, FLACĂRA — 15,30; 18; 20.
• Texas, dincolo de riu : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 8,45; 10,45; 12,45:
15; 17,15; 19.30, MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRĂ
DINA TITAN — 20.30.
• Tintin și templul soarelui —
9.30, Veronica se Întoarce — li,30, 
Domnișoarele din Rochefort —
14.15, întoarcerea fiului rătăcit — 
16.15: 18.30, Mr. Smith merge la 
Washington — 20,30 : CINEMATE
CA.
ț. Instanța amină pronunțarea: 
TIMPURI NOI — 9: 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15, RAHOVA — 16; 
18; 20.
• Contele de Monte Crlsto : CA
SA FILMULUI — 10; 12; 14; 16;
18; 20, VICTORIA — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Clntecul colonadelor : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.

Cu mtinile curate : CRINGAȘI
— 17.
• Fratele meu are un frate for
midabil : BUCEGI — 16; 18, la 
grădină — 20.
• Papiilon : AURORA — 9: 12;
16; 19, la grădină — 20, VOLGA — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
c>. Haiducii : VITAN — 15,30; 18,
la grădină — 20,15.
• Prizonierul din Manhattan : 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18: 20,15, STADIONUL DINAMO —
20.15,
• Prietenii mei, elefanții : MO
ȘILOR — 9; 12,30; 16; 19,30, la
grădină — 20.
». Comedie fantastică : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Misiune primejdioasă : POPU
LAR — 16; 18; 20.
• Neamul Șolmăreștilor : PRO
GRESUL — 16; 19.
« Aventurile celor trei muzicanți: 
TOMIS — 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30, la1 grădină — 20.
• Casa de la miezul nopții : DRU
MUL SĂRII — 16; 13: 20.
O Cavalerii teutoni : FERENTARI 
— 16: 19. '

Doi bărbați ies la raport : FLO- 
HEASCA — 15.39; 18; 20, LUMI-

,.,• NA-,-».Ș>: 11.15; 13.30; 15,45; 18; .

(Urmare din pag. I)

ts,45; 18;

animate

albă : DA- 
18;

re. Exponent credincios al intereselor 
vitale ale poporului. Partidul Comu
nist Român se afirmă, azi, ca și in 
trecut, drept stegarul neabătut al in
dependenței patriei, Programul parti
dului consemnînd angajamentul său 
ferm de a „asigura condiții optime 
pentru Întărirea continuă a statului 
național, a independenței și suvera
nității sale", ca „parte integrantă a 
luptei pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și edi
ficarea comunismului în România**.

Exercitîndu-și dreptul de a dispune 
liber de soarta sa. fără nici un ames
tec din afară, poporul român concepe 
independența sa națională nu în sen
sul izolării de alte popoare, ci, dim
potrivă. in indisolubilă legătură cu 
dezvoltarea colaborării internaționale. 
Ca țară socialistă, România pune pe 
primul plan colaborarea cu toate ță
rile socialiste, amplificarea relațiilor 
de prietenie, solidaritate și conlu
crare multilaterală cu acestea. Ac
ționăm totodată pentru Întărirea le
găturilor cu țările în curs de dez
voltare, cu țările capitaliste dezvol
tate. cu toate statele lumii. Stă ia 
loc de frunte în conștiința noastră 
sentimentul mîndriei de a nu ne fi 
închistat in găoacea egoismului na
țional, ci de a fi militat fără Înce
tare .pentru prietenie și colaborare 
cu toate popoarele, în spiritul res
pectului pentru independenta și 
suveranitatea lor, pentru deplina 
lor egalitate în drepturi, cu con
vingerea fermă, pe de-a-ntregul ve
rificată de viață, că numai pe te
melia acestor principii se poate clădi 
o colaborare rodnică între țări, în in
teresul fiecăreia in parte și al tuturor 
laolaltă. Că numai pe această teme
lie poate fi consolidată pacea în 
lume.

Cunoscînd prin propria sa expe
riență prețul independentei, bucurîn- 
du-se astăzi din plin de binefacerile 
ei, poporul român nutrește un pro
fund respect pentru independenta ce
lorlalte popoare, se manifestă pe a- 
rena internațională ca un ferm apă
rător al dreptului fiecărei națiuni de 
a dispune de soarta sa. Solidaritatea 
și sprijinul neprecupețit dat luptei 
popoarelor pentru lichidarea domina
ției străine, pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare formează, in aceeași 
măsură ca și apărarea propriei inde
pendente, o coordonată majoră a po
liticii Republicii Socialiste România 
și, neîndoielnic, unul din temeiurile 
imensului prestigiu pe care țara 
noastră l-a cîștigat in Întreaga lume.

Conștiința independenței sale rea
le, cucerită pe drumul deschis în au
gust 1944, reprezintă un imens izvor 
de forță morală pentru poporul nos
tru, îi insuflă nelimitată încredere in 
forțele sale, un viguros optimism. 
Muncim cu întreaga pricepere și dă
ruire de care sintem capabili, pentru 
că știm că tot ceea ce făurim ne a- 
parține pentru totdeauna, slujește 
națiunii noastre socialiste — liberă, 
demnă, tot mai înfloritoare — și, in 
același timp, întăririi forțelor socia- j| 
lismului și păcii în lume.

care au luptat nenumărate generații 
ale înaintașilor".

Intr-adevăr, luînd în mîinile sale 
întreaga putere politică, devenind, 
ca urmare a instaurării și generali
zării proprietății socialiste în întrea
ga economie, stăpinul tuturor bogă
țiilor țării, poporul muncitor a do- 
bîndit efectiv posibilitatea de a con
duce de sine stătător țara, de a-și 
hotărî singur soarta. Realitățile de 
astăzi ale țării învederează, ca o 
trăsătură majoră a vieții noastre so
ciale, faptul că in toate problemele 
vitale pentru existența națiunii — 
de la cele care privesc economia, 
cultura sau nivelul de trai și pină la 
multiplele aspecte ale politicii inter
naționale — dreptul de decizie apar
ține poporului român, forurilor de 
partid și de stat, constituțional și le
gitim împuternicite de el să exercite 
prerogativa conducerii. Și ce poate 
fi mai concludent pentru perfec
ta concordanță dintre deciziile adop
tate si interesele poporului de
cit înseși planurile și pro
gramele dezvoltării economico-so- 
ciale a tării. urmărind deo
potrivă progresul ei multilateral și 
bunăstarea generală, actele de poli
tică internă, pătrunse de principiile 
umanismului socialist, ale eticii și e- 
chității socialiste, sau inițiativele șl 
acțiunile desfășurate de România so
cialistă pe plan internațional, situate 
consecvent pe linia slujirii interese
lor poporului român, a cauzei gene
rale a păcii și prieteniei între po
poare !

Independența politică a dobindit o 
bază materială de nezdruncinat prin 
politica de dezvoltare în ritm înalt 
a economiei, de industrializare so
cialistă. Respingind cu hotărire orice 
concepții care într-o formă sau alta 
pledau pentru menținerea în conti
nuare a României în situația de țară 
agrară, redusă la rolul de furnizoare 
de materii prime și produse agricole. 
Partidul Comunist Roman a așezat 
industrializarea la temelia întregii 
sale politici de construire a socialis
mului. Prin eforturile dirze, tenace 
ale poporului român a fost făurită, 
în anii socialismului, 
puternică, diversificată, 
proces de modernizare, 
să asigure nu numai satisfacerea 
principalelor necesități de materii 
prime, materiale și utilaje ale econo
miei în ansamblul ei și a nevoilor de 
produse industriale ale populației, 
dar și participarea activă a Româ
niei la diviziunea internațională a 
muncii, creindu-se astfel condiții tot 
mai favorabile pentru dezvoltarea 
rapidă a întregii țări, pentru creș
terea venitului național și ridicarea 
nivelului general de trai, pentru con
solidarea continuă a independenței 
și suveranității naționale.

Cucerită prin grele jertfe si sacri
ficii, independenta națională de care 
se bucură astăzi poporul român este 
privită de el ca bunul său cel mai de 
preț, premisă fundamentală a pro
gresului multilateral, iar apărarea și 
consolidarea ei ca suprema îndatorn 

ty,.T -A .....

teatreîn confruntare;
SCRISORI Șl RĂSPUNSURI

• ■

o industrie 
in plin 

în măsură

Ocnele Mari, 
în perspectiva
într-o scrisoare tri

misă redacției noastre. 
Elena Modoianu se 
ocupa pe larg de tre
cutul localității Ocnele 
Mari, manifestind, tot
odată. o anume ne
mulțumire 
dezvoltarea 
de care este 
mult legată, 
popular al 
Vîlcea, a analizat seri* 
soarea și, în răspunsul 
adresat redacției. înfă
țișează pe larg dezvol
tarea de pină acum a 
acestei localități, 
cum și 
acesteia 
cincinal, 
stațiunea 
interes 
Mari — se 
în răspuns 
noscut pînă în prezent 
o dezvoltare și moder
nizare in raport cu 
importanta lor eco- 
nomico-.socială. S-au 
construit școli, un că
min cultural, grădini
țe, dispensar, poștă, 
un complex comercial, 
s-a mărit spațiul 
cazare prin darea 
folosință a satului 
vacantă etc.

Din analiza planului 
de dezvoltare econo- 
mico-socialâ a acestei 
localități. 
Consiliul 
județului 
zultă că 
actual a 
țitor volumul 
tițiilor alocate, 
aceste fonduri se vor 
executa lucrări pentru 
asigurarea 
de sare In 
construirea a 
apartamente, 
terea eroziunii 
pe o suprafață de 1 500 
ha și lucrări de mo
dernizare și dezvoltare 
a spațiilor comerciale 
și de cazare existente. 
Anual se vor executa 
numeroase alte lucrări 
din fonduri bugetare 
pentru acțiuni edilitar- 
gospodărești.

Șintem informați a- 
poi că' secretariatul 
Comitetului județean 
Vîlcea al P.C.R. a 
stabilit ca în timpul 
cel mai scurt un co
lectiv de specialiști 
să întocmească studiul 
privind dezvoltarea lo
calității Ocnele Mari 
ca stațiune balneară.

Mal bine mai 
tîrzlu decît...

1976. La

fată de 
orașului, 
atit de 

Consiliul 
județului

pre- 
perspectivele 
în actualul 
Orașul și 

balneară de 
local Ocnelg 

subliniază 
— au cu

de 
In 
de

aprobat de 
popular al 
Vîlcea. re- 

în cincinalul 
sporit sim- 

inves- 
Dln

producției 
soluție.
100 de 

comba- 
solului

Martie
C.A.P. Ciocani, din co
muna Perieni. județul 
Vaslui, a avut loc adu
narea generală a coo
peratorilor. S-au în
scris la 
membri 
13 dintre 
ca Iftimie 
fie ■ înlocuit din func
ția de președinte, al 
C’.A.P..-. De ce ? Diritr-o 
scrisoare adresată re
dacției. ■ semnată de 16 
persoane, membri ai 
C.A.P., aflăm că res
pectivul președinte a 
comis o seamă de abu
zuri în dauna avutului 
obștesc. Era nu numai 
dreptul, dar și obliga
ția lor să analizeze cu 
răspundere activitatea 
consiliului de condu
cere. a președintelui 
acestuia si. potrivit 
rezultatelor muncii, să 
hotărască cine va fi 
cel ce-i va conduce 
în viitor, pentru ca a- 
verea obștească, veni
turile lor proprii să 
sporească an de an. 
Dar, încălclndu-se nor
mele democrației coo
peratiste, lucrurile nu 
s-au petrecut în con
formitate cu vrerea 
cooperatorilor, și N. If
timie a rămas mai de
parte președinte. Pen
tru care motiv ? Răs
punsul U.J.C.A.P. Vas
lui, căreia i s-a 
mis sesizarea, nu 
rifică acest fapt, 
confirmă că așa

cuvînt 19 
cooperatori : 
ei au cerut

Nicolae sâ

tri- 
cla- 
desi 
stau

Concis,

Ceea ce nu este 
principial ’61. 

este nece- 
explicatie.
au decurs lu- 
mai 
nevoie 

adunare

lucrurile, Președintele 
„nu s-a comportat 
loial cu membrii coo
peratori, a manifestat 
o tendință permanen
tă de răzbunare fată 
de unii cooperatori, 
n-a respectat princi
piul muncii și condu
cerii colective etc". In 
schimb, așa cum am 
arătat, in răspuns nu 
se precizează de ce nu 
s-a dat curs propune- 

mrti făcute de ebopera-m 
tori,
normal.
de aceea, 
sară o

Cum 
crurile 
A fost 
nouă 
rală, în cadrul 
s-a hotărît în 
mitate eliberarea din 
funcție a lui N. Ifti- 
mie și alegerea ca 
președinte a lui Jean 
Costea, care îndepli
nea funcția de secre
tar al comitetului de 
partid al C.A.P. Cu 
aceasta, lucrurile au 
intrat pe făgașul lor 
normal. De Ia alegerea 
noului președinte, at
mosfera în rîndul coo
peratorilor este bună, 
aceștia participă la 
muncă pentru întreți
nerea culturilor, exe
cutarea lucrărilor de 
prășit și stropit în vii, 
recoltarea cerealelor 
păioase și altele. Fos
tul președinte, pentru 
abaterile săvîrșite, a 
fost discutat în ple
nara comitetului 
munal de partid 
sancționat cu vot 
blam.

• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Spectacol de 
sunet șl luminâ „Ateneul — palat 
al culturii muzicale românești" — 
19.
• Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Musafirul 
care n-a sunat la ușă — 20.

Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu) : spectacol 
de sunet și lumină „Sint suflet in 
sufletul neamului meu" — 20,30.
• Teatrul Giulești (la Muzeul de 
istorie al Republicii socialiste 
România, sala columnei) : Specta
col audio-vizual „De la străbuni 
pină la tine" — 11; 12.
• Teatrul evreiesc de stat : Arbo
rele genealogic — 19,30.
• Teatrul satirle-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema): E nemai
pomenit —T9,30.

Ansamblul' artistic „Rapsodia 
română": Frumoasă ești min- 
di-ă țară — 18,30.

la obiect

departe ? 
de o 
gene- 
căreia 

unani-

co
și 

de

sindicatelor Tulcea : Din 
an-

Consiliul județean al 
cercetările făcute a rezultat că petiționarii — 
gajați ai pepinierei piscicole Stipoc — au drep
tate și s-au luat măsuri de recalculare a fondu
lui de 10 la sută din acordul global, primind 
fiecare sume între 700—1 200 lei.

Consiliul popular al municipiului Cluj-Napoca: 
Recent s-a elaborat un proiect, de către Institu
tul de cercetare și proiectare Cluj-Napoca. care 
a fost avizat și aprobat de organele în drept, 
cu stopul, de a se asigura posibilitatea parcă: ii 
tuturor autoturismelor locatarilor din cartier. Se 
precizează că amplasamentul platformelor s-a 
stabilit pe terenul dintre blocuri, cu respectarea 
distanțelor prevăzute de ordinul Ministerului 
Sănătății nr. 623/1973.

Consiliul popular al județului Olt : S-a con
statat că singura sursă de apă potabilă se află 

1 în Valea Cișmelelor, insă debitul este 
mult prea mic față de necesar. In această situa
ție, soluția este aceea de executare a unor lu
crări centralizate de alimentare cu apă a comu
nei Coteana de la puțuri forate la mare adin- 
cime, cu debit corespunzător. Consiliul popular 
comunal va întreprinde măsuri spre a executa 
această lucrare începînd cu anul 1977.

(Urmare din pag. I)
decit unul : Dumitru Lucian, ingine- 
rul-șef, care dă semnăturile și pune 
ștampila rotundă. Deci : „Cum stați 
cu buteliile ?“ A absolvit facultatea 
de construcții civile și industriale 
din București în 1966 ; in 1967, la 1 
ianuarie, fabrica din Militari a in
trat in funcțiune, de-atunci lucrează 
aici, i-a primit pe muncitori, pe na
vetiști. i-a ajutat pe navetiști să a- 
jungă muncitori, a gindit pentru el. 
pentru alții, a învățat să gîndeașcă 
împreună cu alții : problema prin
cipală — reprofilarea fabricii, totul 
se află în studiul colectivelor de lu
cru ; căsătorit cu o tehniciană din 
fabrică. Maură, au o fetiță, Ioana, 
doi ani ; om sobru, stăpînit. nu zîm- 
bește oricînd și oricum, dar cînd 
aude de butelii izbucnește in rîs. 
„Dăm cite avem. De altfel, buteliile 
se află în circuit. Trec de la unul la 
altul, sub supravegherea noastră.

Neoilal ROȘCA

Circuitul ăsta arată, de fapt. Ce se 
petrece cu oamenii. Cînd unul re
nunță la butelie. înseamnă că s-a 
mutat la bloc. Important este altce
va : cu citeva excepții, oameni de 
curînd sosiți aici, nu mai avem na
vetiști care să se-mpartă intre fa
brică și gospodăria de-acasă, ci mun
citori adevărați, pentru care produc
ția de calitate înseamnă totul. Nu 
mai are importanță unde locuie.se și 
cu ce mijloace de transport vin la 
lucru : ei gîndesc și acționează ca 
niște muncitori cu înaltă răspunde
re ; au Încheiat cincinalul in patru 
ani, rămânerile in urmă sînt ceva de 
neconceput, cu ei mergem mal de
parte".

Și aici, ca și-n alte întreprinderi, 
toate meseriile sînt importante, con- 
curind la produsul finit, și toate 
meseriile își au fruntașii lor — 
dintre fierar-betoniști Marin Ră- 
caru, lancu Tudor, Dumitru Mol- 
doveanu, dintre macaragii Vasile 
Mihalache, dintre zidari Ilie Ale

„Pelinaș, pelin amar.
• ••

CC t
Străvechiul descintec 

„ieși deochi dintre ochi", 
bolborosit de o babă aple
cată peste cărbunii stinși 
intr-un pahar cu apă, a ie
șit de mult din uzul și re
pertoriul unor prezicătoare 
„moderne". Elena Cercel 
din București ar suride cu 
superioritate și dispreț au- 
zindu-1. Ea deține o boga
tă colecție de descintece, 
bune la toate, potrivite cu 
vîrsta, cu necazul clientu
lui și, mai cu seamă, cu... 
tariful pretins.

Dar punctul „forte" cu 
care se mii^drește ghici
toarea este Jcu totul altul. 
Orgoliul ei este din plin 
satisfăcut cînd ia aminte 
la clientelă. Din cine se 
compune aceasta ? Ii trece 
pragul băbuța de altădată, 
gîrbovită de ani și neca
zuri, fără știință de carte ? 
Nu ! Și nici femei, din cli
entela „vechilor vrăjitoare", 
pentru care lumea se re
ducea la satul izolat de orice 
semn al civilizației, care 
căpătau știința deSipre ce 
«e petrece in jur la... sluj
bele din biserică. S-au lă
sat amăgite și i-au trecut 
pragul „vrăjitoarei" per
soane care au in case bi
blioteci, care citesc zilnic 
ziare, merg la filme, știu 
în orice clipă ce se petrece 
în lumea largă : oare au 
privit, la televizor, zborul 
omului spre alte spații pla
netare. Care merg la me
dic, cunosc binefacerile 
tehnicii și științei, se bucu
ră de ele. Cu alte cuvinte, 
oameni care n-au motive 
Să fie amăgiți de practi
cile ignorantei. Și totuși...

O tinără. hotărită să 
pornească pe drumul află
rii tainelor științei, face 
primul pas prin „laborato
rul" vrăjitoarei. Evident, 
solicitanta — Florica T. — 
s-a convins cu mintea cea 
de pe urmă și cu portmo- 
neul mai ușor, că 
cui vrăjitoarei

descînte- 
n-a prea

ajutat la exumene. Respec
tiva comisie s-a dovedit 
imună La vrajă.

Se înțelege că scopul 
„vrăjitoarei" este să stoar
că bani de la naiva ei cli
entelă, indiferent de mij
loacele folosite. Dar tocmai 
trucurile vrăjitoarelor ii 
acoperă de ridicol pe cei 
care le trec pragul, ceea ce 
■ne-a și îndemnat să redăm 
pe larg din „descintecelc" 
Elenei Cercel.

Cum, necum, 
rea despre care 
aici și-a trecut

prezicătoa- 
este vorba 
in palma-

păsările 
la puț să 
tragă norocu la...1 
intercalează numele ___
cu banii). în cazul de față, 
Lidia-Otilia R. Aceeași 
persoană care zice, acum, 
că „in zadar am scris de 
nouă ori acest text ne
ghiob ; „ursitu" n-a venit 
nici pe băț de soc, nici cu 
tramvaiul 26..."

Mai complicat (și mai 
costisitor) este descintecul 
pentru judecători, in cazul 
cind ai un proces și simți 
cum iți b!zi!e musca vir.o-

văzduhului trag 
bea apă, așa sâ 

(Aici se 
celei

....

5»

rosul înșelăciunii și citeva 
tinere dornice să forțeze 
mina ursitei. Ea le-a pus 
să copieze, cu „credință și 
convingere" de 9 ori, ur
mătorul text „miraculos" : 
„Du-te urîciune, du-te 
spurcăciune, du-te unde 
s-au spart oboarele și s-a 
ascuns soarele. Du-te ime
diat la ușa cui te-a dat cu 
virf și îndesat. Cine te-a 
făcut cu o mină, eu te des
fac cu două ; cine te-a fă
cut cu două, eu te desfac 
cu nouăzeci și nouă. De-o 
fi de La o vecină sau vreo 
surată, de la socru sau de 
la soacră, de-o fi din scăl- 
dătură, eu l-aduc pe 
scurtătură pe cel așteptat 
și descîntat, să nu 
stare nici la mincare, 
la culcare pină nu o 
la... (urmează numele 
vei în așteptarea prea în
drăgitului Făt-Frumos) pp 
băț de soc, să-i aducă no
roc, iar șefii și șefele ei și 
dușmanii mai mari sau 
mai mititei să-i facă sluj
ba frumoasă și să aibă de 
toate in casă. Și așa cum

aibă 
nici 

veni 
nai-

vâției pe căciulă ! „Pelinaș, 
peiin amar, eu te mișc pe 
tLne, tu să miști pămintul 
să-l scoți pe diavol ca via
tul, La judecători și la tribu
nal să mergi, pe mustăți să-i 
netezești (și dacă n-au 
mustăți ?! I) și toată afa
cerea s-o mușamalizezi" 
(Sic !) Ghicitoarea „reco
mandă" ca aceste cuvinte 
magice să fie spuse deasu
pra unei oale eu apă în 
clocot, in care s-au pus 9 
boabe de orez și 9 de sare. 
„Operația" nu reușește de
cit diacă se face noaptea 
tirziu, intr-un loc unde se 
adună gunoiul din casă. 
Apoi cu apa descintată se 
stropesc pragurile pe unde 
trec judecătorii.

Efect garantat ! — iși 
pungășea clienții Elena 
Cercel. Și credulii s-au lă
sat prinși in 
ziua în care 
trebuit să-și 
nașul, sarea 
orez" în 
Stupoare 
atunci că 
cătoriei

plasă pînă in 
vrăjitoarea a 

încerce „păli
și boabele de 

propria 
însă ! S-a 
magistratii 
sectorului

cauză, 
văzut 
Jude- 
3 din

Capitală nu „pricep" deloc 
descintecul. A fost condam
nată pentru înșelăciune la 
doi ani și șase luni închi
soare.

Dar dacă E. C. este o 
„intelectuală" intr-ale pre
zicerii,, eu aplecare spre 
texte ce trebuiau citite sau 
scrise, Aurica Voicu, tot 
din București (condamnată 
de Judecătoria sectorului 
6), mergea la țintă, pe dru
mul cel mai scurt. Iată ce 
istorisește Ana D. : „Mă 
cam certasem cu soțul și 
nu știam cum să-l îmbun. 
O „binevoitoare" m-a. în
drumat spre Aurica Voi
cu. Aceasta m-a introdus 
intr-o cameră și, în timp 
Ce îmi dădea în cărți, pe 
întuneric, mi-a spus să țin 
în sin un pahar cu apă. 
Cind l-am scos, am văzut 
în el o lighioană neagră. 
M-a cuprins frica, dar m-a 
liniștit, spunindu-mi că to
tul «se aranjează»". Contra 
sumei de 500 lei... (S-a ju
rat că ea se mulțumește 
doar cu 15 lei, dar că ne
curatul vrea atit). Mi-a 
luat cerceii din urechi 
apoi și un inel de aur, 
precum și un batic de caș- 
mir. M-a sfătuit să vin a 
doua zi cu banii și cu ceva 
îmbrăcăminte de-a soțului. 
Iar dacă spun cuiva ceva, 
mă sluțește. I-am dus ce,a 
cerut. De data aceasta, în 
pahar a pus inelul (iar la 
sfirșit, minți ndu-mă că 
s-a „dizolvat", nu mi l-a 
mai înapoiat).

Epilog obișnuit -și previ
zibil pentru practica „pu
terii oculte", vindecătoare 
de „toate necazurile". 
Vamă deloc ieftină, supor
tată, pe buzunarul lor, de 
persoane naive, victime ale 
propriei ignorante și obice
iurilor anacronice care, pe 
lingă acest preț, îi mai a- 
coperă și de ridicol.

Rodîca ȘERBAN

xandru etc. în rindul lăcătușilor, 
al tratamentiștilor termici sau al 
operatorilor betoniști (care su
dează plasele pentru panourile prefa
bricate) sînt zeci de meseriași cu 
Înaltă calificare. Combinatul de case

cuvenite, felicitări sau mustrări, de-o 
vreme încoace mustrările sînt tot 
mai rare. Inginerul-șef Dumitru Lu
cian face parte dintr-un colectiv for
mat din Maria Dima, Gheorghe Po- 
pazu. Aurel Bojenescu și alții, care

Oameni cu casa după ei
a avut o inițiativă — care se aplică in 
Militari, la prefabricate și la BCA 
(betoane autoclavizate), la poligoa
nele de prefabricate din Bragadiru și 
Vitan-Birzești. pe șantierele de con
strucții (combinatul avind un plan de 
vreo 5 000 apartamente pe 1976) — și 
această inițiativă se Cheamă Calitatea 
în instanță. Comisii de tehnicieni și 
muncitori supun judecății tuturor ca
litatea produselor și se iau măsurii»

studiază problemele importante lega
te de reprofilarea fabricii. Idei prin
cipale ; industrializarea unor procese 
tehnologice, tipuri noi de prefabrica
te, creșterea continuă ă calității.

Combinatul la care lucrează zi și 
noapte, cu răgaz duminica — și o 
sută de tractoare, trăgind după ele 
cite 30 de tone fiecare, străbat orașul 
tot zi și noapte ; oamenilor cu casa 
după ei li se cere să respecte un pro-

gram riguros ; dacă un șef de șantier 
este anunțat că la ora H îi vor sosi 
panourile, el își organizează astfel 
treburile, încit la ora H să-și por
nească operațiunile de montaj ; o în- 
tîrziere de numai o oră dereglează 
un întreg program de lucrări. Șeful 
oamenilor cu casa după ei, al trac- 
toriștilor-rutieriști (de fapt, al secției 
utllaj-transport) este inginerul 
Gheorghe Angelescu. A absolvit Poli
tehnica în urmă cu cinci ani, de trei 
ani — șef de secție, cu telefoane, sta
ție de radio la dispoziție, cu necazuri, 
satisfacții, înfloritor, tot mai înflori
tor de la o zi la alta, îi place să 
muncească, nimic de zis, dorința i-a 
fost îndeplinită, uneori — agitația 
devine infernală. A fost numit în 
funcție de inginerul Moșinoiu, pe 
atunci director, acum director general 
la C.C.M.B., și care i-ar fi zis așa : 
„secția asta merge prost, nu se fac 
mai mult de 30—40 curse pe zi, in 48 
de ore dumneata trebuie să-i deter
mini să facă 100 pe zi!“, Angelescu n-a

PROGRAMUL 1
16,00 Matineu de vacanță.
16.30 Curs de limbă germană.
17,00 Telex.
17,05 “......................  ‘
17,20
17.30
17,40

18.10
18,30

20,00

Pentru timpul dv. liber.
La volan.
Din țările socialiste.
Festivalul interjudețean al cânte
cului, dansului ți portului popular. 
Cabinet Juridic.
Intilnire cu opera la Teatrul mu
zical „N. Leonard" din Galati. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Izvoarele și rlul, Reportaj.
Ecran TV ’78.
Cadran mondial.
Revista llterar-artistică TV.
24 de ore.
PROGRAMUL 2
Teatru scurt: „Ziarul de dimi
neață".
Concertul orchestrei simfonice a 
Radlotelevlziunii.

I

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6. 

7 șl 8 august. In tară : Vremea va 
continua să se încălzească la începu
tul intervalului, apoi se va răci ușor 
începînd din nordul țării. Cerul va 
fi variabil, exceptînd jumătatea de 
nord-est a țării, unde vor cădea ploi 
locale și cu caracter de aversă înso
țite, pe alocuri, de descărcări elec
trice, în rest, averse izolate. Vint 
potrivit cu unele intensificări locale. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 8 și 18 grade, izolat mai 
coborite. iar maximele între 20 și 30 
de grade, local mai ridicate. In 
București : Vremea va continua să 
se încălzească ușor. Cerul va fi va
riabil. Vint slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului ușor variabilă.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 4 AUGUST 1976

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 1 500 453 lei " ----- - ■
REPORT.

Extragerea
Extragerea

din care : 806 927 lei

I : 1 23 25 7 21 
a Il-a : 31 11 19

13
16. S3

izbutit in 48 de ore o asemenea per
formanță, ci abia după o săptămină. 
De atunci, toate tractoarele, toate 
mașinile funcționează cu „întreaga 
lor capacitate". Mi-a prezentat trei 
tractoriști : Hariton Enache, Aurel 
Simion, Petre Burcea ; un șef de ate
lier reparații, Nicolae Anastasiu, fost 
mecanic la tractoare, absolvent la se
ral, absolvent al școlii de maiștri; 
un șef de garaj, Apostol Duțu, fost 
șef de coloană (urmărea drumul trac
toarelor). De ce rni i-a prezentat toc
mai pe aceștia ? Fiindcă. în anumite 
împrejurări, le-a acordat încredere 
deplină, iar ei i-au răspuns tot cu în
credere deplină, și-acum se pot bi
zui unii pe alții.

Dacă se-ntimplă să vă iasă în cale 
oameni cu casa după ei, merită să 
le dați bună ziua, fie că îi cunoașteți, 
fie că nu : poate că ei transportă toc
mai viitorul dumneavoastră aparta
ment. Nu strică să le faceți, și urarea 
«ă ajungă cu bine la destinație.

locuie.se
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ÎNTÎLNIREA PRIETENEASCĂ A REPREZENTANȚILOR

SECERIȘUL GRIULUI, în fudețul Neamț

la primul miniștrii 
al guvernului

TINERETULUI ROMÂN ȘI AI TINERETULUI SOVIETIC

IERI, O ZI RECORD
încă de la începutul secerișului, 

oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului Neamț au avut de înfruntat 
instabilitatea vremii, cu ploi multe, 
care pe alocuri au dus la înmagazi- 
narea în sol a peste 100 litri de apă 
pe metru pătrat. Cu toate acestea, 
printr-o muncă bine organizată, ei 
au reușit să folosească din plin fie
care „fereastră" de timp bun dintre 
ploi. Ieri, soarele a strălucit cu dăr
nicie peste lanurile de griu și, încă 
de la ivirea zorilor, toate forțele me
canice. intreaga suflare a satelor din 
acest județ s-au aflat pe cîmp.

La Moldoveni și Trifești, la Că
ciulești și Gherăești, la Bahna și Să- 
băoani. peste tot s-a muncit cu spor. 
La chemarea comandamentului ju- 
dețfean, mecanizatorii și cooperato
rii au transformat ziua de ieri în
tr-o zi record la seceriș, stringind 
recolta de grîu de pe mai mult de 
3 000 ha. în fiecare unitate. în fie
care consiliu intercooperatist, toate 
forțele sint organizate în trei for
mațiuni specializate, lucrid grupat și 
în flux. Astfel, o formațiune consti
tuită din. combine lucrează la sece
riș, alta la balotarea paielor și eli
berarea terenului, iar a treia for-

mațiune la însămințarea culturilor 
succesive. Pe raza consiliului inter- 
copperatist din Dulcești, de exem
plu, erau prezente în lanuri, la se
ceriș, 23 de combine. Mecanizatorii 
Vasile Nicuță, Constantin Popa, Va
sile Rotaru, Ioan Bursuc, Ioan Căl
dare, Ioan Andrei și alții au reușit 
fiecare să-și depășească norma zilei 
de ieri. Și la cooperativa agricolă 
de producție din Căciulești, datorită 
bunei organizări a muncii, toate cele 
42 ha cu grîu situate în 
voare" au fost recoltate 
deși, potrivit graficelor, 
să se lucreze două zile.

Facem un scurt popas 
rativa agricolă de producție din Tri- 
fești, unde recoltarea griului se a- 
propie de sfîrșit. Președintele David 
Zaharia și inginerul-șef Emilian 
Crăciun par mulțumiți de rezultatele 
obținute. Și pe bună dreptate, deoa
rece, în condițiile mai puțin favora
bile pentru cultura griului din a- 
ceastă zonă, se prelimină o producție 
satisfăcătoare pe suprafețele cultiva
te. Secretul ? „Nu este vorba de nici 
un secret — ne spune președintele coo
perativei — ci de respectarea întoc-

tarlaua „Iz- 
pjnă seara, 
aici trebuia

și la coope-

Recoltarea inului trebuie
Una din lucrările de cea mai 

mare actualitate pentru această pe
rioadă o reprezintă recoltarea inu
lui pentru fibră. Este cunoscut : la 
cultura inului pentru fibră, una din 
plantele tehnice cele mai valoroase 
pentru industria textilă, recoltarea 
în perioada optimă, adică atunci cînd 
inul a ajuns la maturitatea tehno
logică, constituie o condiție esențială 
pentru obținerea unor fibre de ca
litate superioară. Cum se desfășoară 
această acțiune ? Din datele cen
tralizate la Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare rezultă 
că pînă la 4 august, din supra
fața totală cultivată, de 64 600 ha, 
s-au recoltat 25 262 ha, ceea ce re
prezintă 39 Ia sută din prevederi. Evi
dent, față de etapa în care ne aflăm, 
recoltarea inului pentru fibră este 
întirziată. Dacă în unele județe, cum 
sînt Neamț, Bacău. Bihor, Constanța, 
Buzău și Satu-Mare, această lucrare 
este avansată, realizările însumînd 
între 40 și 92 la sută din prevederi, 
în celelalte județe stringerea inului 
pentru fibră s-a făcut pe suprafețe 
restrlnse. în ultimele zile, în majori
tatea zonelor din tară au căzut ploi. 
Cum trebuie să se desfășoare recol
tarea inului pentru fibră în aceste 
condiții ? Am solicitat tovarășului 
Nicolae Stoica, directorul Trustului 
inului, cînepii și bumbacului, citeva 
precizări. ..... .

— De la Început'subliniez; inaptul 
că, din momentul cînd Cultura inu- .» 
Iui a ajuns la maturitatea tehnolo
gică, recoltarea nu mai poate intîr- 
zia nici o clipă. Orice zi pierdută 
.poate duce la deprecierea producției 
de fibre. întreprinderile teritoriale

de in și cînepă au întocmit împreună 
cu unitățile agricole cultivatoare 
grafice de recoltare atât cu mijloace 
mecanice, cit și manual, stabilindu-se 
un ritm zilnic total de 3 700 ha. Re
zultă că inul pentru fibră poate fi 
recoltat în cel mult 18 zile lucrătoare, 
Iar transportul lui la centrele de 
preluare se poate face în 20 de zile. 
Ceea ce se cere acum cu insistență 
este ca specialiștii din unitățile agri
cole cultivatoare să urmărească per
manent starea de vegetație a lanu
rilor și să înceapă recoltatul de în
dată ce inul a ajuns la maturitate 
tehnologică. Timpul ploios din aceas
tă perioadă impune ca recoltatul să 
fie intensificat, iar termenele stabi
lite initial să fie scurtate cit mai 
mult posibil. Trebuie folosită fie
care clipă bună de lucru, luindu-se 
măsuri pentru a se evita tinerea pe 
cîmp a snopilor, supuși precipitații
lor. în mod deosebit, asemenea mă
suri trebuie luate în unitățile agri
cole din județele Harghita, Bistrița- 
Năsăud, Sibiu, Covasna și Sălaj. 
Subliniez necesitatea ca recoltarea să 
se facă la maturitate tehnologică de
plin® și ca 
pini să fie 
calitate, de 
nerea unor 
către unitățile agricole producătoare.

Se desprinde deci concluzia că in 
perioada de după ploi, trebuie 
folosite, .foste 
nice de recoltare: important este- 
să se asigure asistență și îndrumare 
tehnică, pentru ca toate mașinile să 
funcționeze fără întrerupere și să 
realizeze normele de lucru prevă
zute. De asemenea, comandamentele

/

pentru această cul- 
la pregătirea tere- 
cu insămînțarea.

mai a tehnologiei 
tură, începind de 
nului, continuind 
fertilizarea și ierbicidarea si pină la 
seceriș, pe care, după cum se vede, îl 
efectuăm exact în momentul optim".

Cit privește activitatea mecanizato
rilor și cooperatorilor din Moldoveni, 
una din unitățile mari producătoare 
de griu ale județului, tovarășul loan 
Dănceanu. președintele cooperativei, 
ne înfățișează alte aspecte ale bunei 
organizări a muncii la recoltat. în- 
tr-adevăr, cele 15 combine aflate în 
lanuri, camioanele lucrează ritmic, cu 
spor. Aceasta pentru că. prin măsurile 
luate de comandamentul județean, 
fiecare activist de partid. fiecare 
primar organizează și conduce di
rect munca unei formațiuni de lu
cru la seceriș. Așadar, modul exem
plar în care s-a lucrat ieri la seceriș 
în județul Neamț, cînd a fost o zi 
record Ia recoltarea griului, demon
strează că atunci cînd munca este 
bine organizată rezultatele sint din
tre cele mai bune.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a 
miercuri, pe Ahmed Talaad, 
trul justiției din Republica 
Egipt, care face o vizită de 
nie în țara noastră.

în cursul convorbirii care 
loe cu acest prilej a fost evidenția
tă evoluția ascendentă pe care o cu
nosc relațiile româno-egiptene și do
rința comună de a le extinde și di
versifica în continuare, in folosul ce
lor două popoare. în acest context 
a fost relevată importanța deosebită 
a întîlnirilor 
președintele 
președintele 
Sadat pentru 
de prietenie și colaborare 
rile și popoarele noastre.

La primire, desfășurată 
mosferă de cordialitate, a 
Emil Nicoicioiu. ministrul justiției.

A participat Hassan Daoud, amba
sadorul R. A. Egipt la București.

primit, 
minis- 
Arabă 

priete-
a avut

șl convorbirilor dintre 
Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed 
dezvoltarea

Anwar El 
relațiilor 

dintre ță-
într-o at- 
luat parte

(Agerpres)

Întîlnire
la C.C. al P.C.R

Ion MANEA
corespondentul „Scinteli

intensificată
comunale și conducerile unităților 
agricole au datoria să mobilizeze toți 
cooperatorii prevăzuți să participe 
la recoltarea manuală.

Anul acesta, îndeosebi în județele 
Bistrița-Năsăud, Sălaj, Maramureș, 
Satu-Mare și 
tractată cu 
cultivarea cu 
suprafețe de 
rile ajutătoare. Consiliile 
comunale. împreună cu îndrumătorii 
de la întreprinderile, de in și cinepă, 
trebuie să organizeze în fiecare co
mună recoltarea rapidă și fără pier
deri și preluarea concomitentă a 
inului pentru fibră cultivat în gos
podăriile populației.

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde recoltării cu prioritate a lotu
rilor semincere de in pentru fibră. 
Această lucrare trebuie făcută numai 
în faza de coacere optimă a capsule
lor, fiind urmată imediat de decapsu- 
larea și treieratul semințelor. în uni
tățile agricole din județele Bistrița- 
Năsăud. Cluj și în cele din Moldova, 
specialiștii trebuie să urmărească per
manent starea de vegetație a loturilor 
semincere, pentru a începe recolta
rea la timp, astfel ca nimic din pro
ducția de semințe să nu se piardă. 
Este în interesul unităților agricole 
ca întreaga cantitate de tulpini de pe 
loturile semincere să fie predată cen
trelor de preluare, pentru a fi va- 

m.ijloacelc. mecar.„;> lorificate, ele obținind în acest fel 
venituri mai mari. Din acest motiv, 
la recoltarea loturilor semincere ’rfii 
trebuie folosite combinele „Gloria", 
deoarece ele distrug tulpinile de in.

Harghita, a fost con- 
gospodăriile populației 
in pentru fibră a unei 
circa 2 000 ha pe lotu- 

populare

Miercuri dimineața, Robert Fabre, 
președintele Mișcării Radicalilor de 
Stingă din Franța, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., își petrece în țara 
noastră o parte a concediului de o- 
dihnă, s-a intîlnit cu tovarășul Cor
nel Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. La intîlnire a participat tova
rășa Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis secretarului general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un 
salut cordial și cele mai bune urări. 
S-a reafirmat dorința de a dezvolta 
în continuare raporturile de colabo
rare intre P.C.R. și Mișcarea Radi
calilor de Stingă din Franța, în in
teresul popoarelor român și francez, 
al păcii, înțelegerii și colaborării în 
lume.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie și cor
dialitate.

Plecarea delegației
Partidului Comunist

din Australia
intreaga recoltă de tul- 
sortată pe categorii de 
aceasta depinzind obți- 
prețuri avantajoase de

Aurel PAPAD1UC

Bun sosit, calde felicitări
olimpicilor români!

De la Montreal 
la București 

pe aripile 
dorului de casă

Aeroportul Mirabel, cel mai mare 
din lume, cu piste lungi ce se pierd 
la orizont, unul dintre puținele ae
roporturi din America de Nord pe 
care vin și pleacă supersonicele 
„Concorde". îmbulzeală de avioane 
diverse pe beton, imbulzeală de că
lători în clădirea cu 97 de porți. Un 
avion cu tricolorul românesc se pre
gătește de zbor de pe acest aeroport 
al Montrealului, oraș-gazdă a recent 
încheiatei Olimpiade. Pasagerii lui 
sint adunați exact la poarta nr. 97. 
Apoi, pe ecrane apar semnale lumi
noase care-i îndreaptă la Capătul ce
lălalt, tocmai spre punctul de îmbar
care nr. 2. Grupuri mari de tineri 
călători în sacouri castanii, de tinere 
elegante in îmbrăcăminte liliachie 
pășesc grăbiți, în ordine perfectă și 
liniște spre direcția indicată. Mulți
mea celorlalți pasageri le face loc, 
ii recunoaște, ii aplaudă furtunos. 
Sint reprezentanții sportivi ai Româ
niei socialiste la Olimpiadă, aceiași 
sportivi care au purtat cu cinste cu
lorile noastre, cucerind, în timp de 
două săptămini, nu mai puțin de 27 
de medalii olimpice și producind ast
fel, prin clasarea lor pe locul al cin
cilea pe națiuni, una dintre cele mal 
impresionante surprize ale jocurilor, 
în drum spre avionul românesc 
transoceanic merg Birtalan, Penu, 
Gațu, Licu și ceilalți colegi din e- 
chipa de handbal, boxeri ca Simion 
Cuțov și Mircea Simon, luptătorul 
Simon Ladislau, caiacistul Vasile 
Diba, proaspăt campion olimpic, și 
întregul șir de tineri cu medalii pe 
piept, urmați de tehnicieni cu re
nume — Ion Corneanu, Nicolae Na- 
vasart, Nicolae Nedef și Oprea Vlase, 
Ion Popa, Alexandru Vladar, Con
stantin Nour și Constantin Dumi
trescu, medici și alți specialiști, ac
tiviști al federațiilor și ai C.N.E.F.S. 
Odată sus, în avion — exclamații de 
ușurare : „în sfîrșit, plecăm spre țară".

Liniștea se rupe brusc, se zimbește 
șl se ride, voie bună. încep și obiș
nuitele înțepături prietenești, handba
listul Kicsid la adresa scrimerulul 
Iorgu, boxerul Simion Cuțov la adre
sa gabaritului antrenorului Vladar, 
din nou risete și voie bună. Coman
dantul aeronavei salută prezența la 
bordul aparatului a reprezentanților 
României și-i felicită pentru succe
sele de seamă obținute la Olimpiadă. 
Drept răspuns — aplauze și cîntece, 
care întrec uruitul motoarelor. Se 
înaltă zborul lung. întîi deasupra 
dantelei Labradorului, mai departe 
peste imensitatea Atlanticului, vreme 
de 6 ore, pînă la coasta Europei, de

unde în alte 2—3 ore în inima țării, 
la București, pe aeroportul Otopeni.

Observator în mijlocul acestui zbor 
de sportivi spre meleagurile lor de 
dor. mă așez cind pe un fotoliu mai 
spre coadă, cînd pe vreunul liber 
deasupra aripilor, ascult, leg conver
sații, mă cuprind de fiorul acestor 
zeci de tineri care au luptat energic 
și s-au întrecut 
mondială pentru gloria sportivă a 
patriei dragi. între Constantin Nour 
și Mircea Simon se înnoadă păreri 
despre viitor. C. Nour : ..Mircea va fi 
foarte curînd mai bun decit pentru o

ambițios cu elita

vedit calități mondiale. Trebuie însă 
să ne punem de pe acum la treabă, 
o activitate inovatoare, perseverentă, 
spre un stadiu mai înalt al rezulta
telor. Și să lansăm alți campioni ca 
Patzaikin, cum este Vasile Diba". Și 
unul și altul dintre cei pomeniți stau 
cu ochii închiși, cu trăsăturile fețe
lor destinse, cite un zimbet in colțul 
gurii, probabil visează o vacanță bine 
meritată în Delta cea mai 
de pe lume...

Conducătorul delegației 
general-locotenent Marin 
trece printre rinduri, discută cu tn-

frumoasă
noastre,

Dragnea,

Primul ministru al guvernului, alți tovarăși
din conducerea de partid și de stat

Miercuri a părăsit Capitala delega
ția Partidului Comunist din Australia, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită în țara noastră.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Mavis Robertson, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al Co
mitetului Național, Merv Nixon și. ■r»: ci:—.. —,. XtPierre Slicer, membri ai Comitetu- <, 
lui Național al partidului.

La plecare, delegația a fost salu
tată de tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass 
și Mihnea Gheorghiu, membri ai 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Cronica zilei
Miercuri după-amiază a părăsit 

definitiv țara noastră Erwin Wic
kert, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Federale 
Germania in Republica Socialistă 
România.

Intîmpinați cu 
flori, cu toată 
căldura inimii

Și ora sosirii ...a sosit. Tinerii noș
tri sportivi au fost intîmpinați cu 
flori, cu dragoste, cu toată căldura

CEL MAI RODNIC BILANȚ OLIMPIC ROMÂNESC
• Locul 5 pe națiuni, după numărul total al medaliilor
• 4 titluri de campioni olimpici
® 9 titluri de vicecampioni olimpici
• Nadia Comăneci - sportiva numărul unu a Olimpiadei

medalie de argint. E talentat și serios, 
progresează neîncetat, iar tehnic e 
încă de pe acum unul dintre cei mal 
capabili — poate cel mai capabil — 
boxeri de la categoria grea". Mircea 
Simon : „Nu mă lăudați atita. Știți 
bine că aș fi putut obține uh rezultat 
superior, cu un plus de atenție, de 
mijloace tehnice, dar și de încredere 
în pregătirea efectuată. Doresc și 
sper să-1 întrec pe Teofilo Stevenson, 
care nu-i de neînvins, dacă se bo- 
xează cu mijloacele cuvenite".

Schimb citeva cuvinte cu Penu și 
cu Birtalan, trec lîngă Cornel Oțe- 
lea, fostul căpitan al echipei repre
zentative, azi antrenor, prezent nu
mai în calitate de spectator la tur
neul olimpic de handbal : „Avem pe 
mai departe o echipă de aur, mari 
personalități handbalistice ; priviți 
jocul lui Birtalan sau pe cel al mai 
tinărului Mircea Grabovschi, priviți 
la extremele Cosma, Tudosie, Dră- 
găniță sau la Voina și Stokl, gindi- 
ți-vă și la valoarea inaltă a vetera
nilor Gațu, Penu, Licu și veți ajunge 
la concluzia mea : se poate întîmpla 
să pierzi un meci, chiar final, dar nu 
poziția fruntașă în handbalul mon
dial pe care ți-o conferă inalta va
loare. Rămîn la fel de optimist ca pe 
vremea cînd eram jucător în echipa 
reprezentativă".

Nicolae Navasart stă aproape de 
soția sa, Maria Navasart, antrenoa- 
rea ghinionistelor caiaciste, în timp 
ce fetele și băieții s-au împrăștiat in 
avion. Unii dorm cu cite o pagaie 
prețioasă în brațe : „Flotila noastră 
și-a avintat echipajele in toate fina
lele regatei olimpice. Unele au cîști- 
gat medalii la o diferență de mai pu
țin de o lungime de barcă, altele 

. le-au pierdut în condiții asemănă
toare. Flotila în ansamblul ei a do-

trenori și medici, cu oameni din ex
celentul nostru corp tehnic, ce a fău
rit „din umbră" sportivi cu merit de 
atitea medalii olimpice. Apoi, ii con
sultă pe sportivi despre o eventuală 
escală la Amsterdam. Un cor de voci 
răspunde puternic : „Să zburăm mai 
repede spre casă I". Cînd după ore 
intr-un cer înalt de 11 000 de metri 
se anunță „in 10 minute vom survola 
Aradul", urale răsună din zeci de 
piepturi. Comandantul avionului in
formează că la Otopeni mulțimea 
de prieteni, rude și amatori de sport 
așteaptă nerăbdătoare pe cei ce vin 
de atît de sus : de pe podiumurile 
Olimpiadei de la Montreal.

inimilor, ca un eșalon de nădejde al 
generației tinere care crește, învață și 
muncește astăzi în România socialistă, 
mindră să-și încorporeze eforturile In 
efortul întregului popor de înflorire a 
patriei. Emoționantul moment al 
reintilnirii a prilejuit tuturor reme
morarea marilor adevăruri, a reali
tăților sub semnul cărora au fost 
obținute aceste succese, integrate or
ganic succeselor obținute pe toate 
planurile de tineretul nostru. Evolu
țiile olimpicilor noștri, locurile frun
tașe ocupate de ei în ierarhia spor
tului mondial, medaliile ciștigate in 
cea mai mare competiție sportivă a 
tuturor timpurilor sînt o reflectare 
a spiritului sănătos de muncă și de

Tovarășii Manea Mănescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului. Emil Bobu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., Ilie 
Verdet. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., au primit, miercuri după- 
amiază, pe tovarășii Evgheni Teajel
nikov. prim-secretar al C.C. al Uniu
nii Tineretului Comunist Leninist din
U. R.S.S., conducătorul delegației so
vietice care participă la întîlnirea 
prietenească a reprezentanților tine
retului român și ai tineretului sovie
tic, Vladimir V. Grigoriev, secretar 
al C.C. al U.T.C.L., Iuri P. Artiuhin, 
aviator cosmonaut. Erou al Uniunii 
Sovietice. Tatiana V. Fedorova, di
rector adjunct al întreprinderii de 
construcții de metrou din Moscova, 
Erou al Muncii Socialiste, Baltronas
V. Staseevici, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L, din R.S.S. Lituaniană, pe 
alți membri ai delegației.

La primire au luat parte tovarășul 
Ion Traian Stefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., membri ai Birou
lui C.C. al U.T.C. și ai Consiliului 
U.A.S.C.R., alți membri ai delegației 
tineretului român.

A fost de fată V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Adresîndu-se celor prezenți, tova
rășul MANEA MĂNESCU a spus : 
Este deosebit de plăcut pentru noi să 
folosim fericitul prilej al acestei re
uniuni tovărășești cu reprezentanții 
tineretului român și ai tineretului 
sovietic spre a vă ura. din partea 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
succes deplin în rodnica întilnire 
prietenească găzduită pe pămintul 
patriei noastre. România socialistă.

Manifestarea dumneavoastră are 
loc pe fundalul bunelor relații tradi
ționale statornicite între România și 
Uniunea Sovietică, intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, al dezvoltă
rii continue, pe o bază solidă, a le
găturilor prietenești, de colaborare 
tovărășească, dintre țările, partidele 
și popoarele noastre. Aș dori să sub
liniez că o contribuție hotăritoare la 
dezvoltarea acestor relații au adus și 
aduc întâlnirile fructuoase dintre se
cretarii generali ai partidelor noas
tre. tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev. După cum cu
noașteți, in cadrul întrevederii des
fășurate marți in Crimeea,,conducă-" 
toții celor două partide au reMtlfmat',' 
încă o dată, hotărirea de a adinei re
lațiile dintre cele două partide, de 
a Întări în continuare legăturile fră
țești dintre popoarele noastre, din
tre România socialistă și Uniunea 
Sovietică.

Desfășurată sub asemenea lumi
noase auspicii, întîlnirea prieteneas
că a reprezentanților tineretului ro
mân și ai tineretului sovietic a fost 
temeinic îndrumată de caldele cuvin
te adresate participanților de tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev, care au subliniat în
semnătatea ei pentru mai buna cu
noaștere reciprocă, pentru intensifi
carea schimbului de experiență și a 
conlucrării dintre organizațiile revo
luționare de .tineret din cele două

viată in care este educat tineretul 
patriei noastre, a modului in. care 
societatea noastră se îngrijește de 
dezvoltarea armonioasă, multilatera
lă a tinerelor ei vlăstare.

Clipele incandescente ale 
făcut să se deruleze în 
„filmul" întrecerilor recent 
succesele sportivilor noștri. Stelele 
gimnasticii feminine mondiale. Nadia 
Comăneci, Teodora Ungureanu si co
legele lor — pe care le-am primit eu 
flori și cu căldura inimilor noastre, cu 
o săptămînă în urmă — sportivii so
siți acum și-au îndeplinit cu cinste 
misiunea de inaltă răspundere ce 
le-a fost încredințată, aducind țării 
prețioase medalii olimpice și făcind 
ca la Montreal, ca in atîtea alte 
locuri din lume, în rîndul sutelor de 
mii de spectatori, al telespectatorilor 
de pretutindeni, să fie rostit cu ad
mirație numele drag al României so
cialiste, să fie exprimate elogii la a- 
dresa sportului românesc.

Datorită sportivilor medaliați, pe 
catargele „Olimpiadei canadiene" tri
colorul românesc s-a înălțat de 27 de 
ori ! Iar prin efortul atîtor altor com
ponent ai lotului, punctajul general 
înscrie în dreptul României cifra 181.

Felicitindu-i din toată inima, le 
urăm tuturor ca în continuare să 
facă eforturi stăruitoare, mereu mai 
susținute, spre a îmbogăți palmaresul 
sportiv al României, spre a face să 
urce pe culmi tot mai înalte gloria 
sportului românesc, concretizîndu-și 
astfel sentimentele patriotice, min- 
dria de a aparține unei țări și unui 
popor care-i crește sănătoși și pu
ternici, în spiritul idealurilor comu
niste.

sosirii au 
conștiințe 
Încheiate,

țări, pentru întărirea prieteniei și 
dezvoltarea colaborării pe multiple 
planuri între partidele și popoarele 
noastre.

Primul ministru a arătat apoi că 
tinerii sovietici au putut cunoaște, in 
aceste zile, unele aspecte ale înfăp
tuirilor poporului român în construc
ția economică și social-culturală, in 
opera de edificare a socialismului. în 
toate aceste realizări se află concre
tizate și eforturile creatoare ale har
nicului nostru tineret, care își aduce 
o însemnată contribuție la realizarea 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Vorbitorul s-a referit, de aseme
nea, la mărețele realizări obținute 
de popoarele țării vecine și prietene 
în transpunerea în viață a Progra
mului stabilit de Congresul al 
XXV-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, subliniind contri
buția activă a tineretului sovietic la 
înfăptuirea obiectivelor de dezvolta
re economico-socială a patriei sale, 
în vederea asigurării progresului ne
întrerupt al Uniunii Sovietice pe ca
lea comunismului.

Sintem profund convinși — a spus 
în încheiere tovarășul Manea Mă
nescu — că întîlnirea prietenească ce 
se desfășoară între reprezentanții ti
neretului român și ai tineretului so
vietic va constitui o importantă con
tribuție la dezvoltarea unei tot mai 
strinse colaborări între popoarele și 
țările noastre, in ridicarea bunăstării 
oamenilor muncii din România și 
Uniunea Sovietică, în întărirea soli
darității lor în lupta pentru socia
lism, securitate, pace și progres în 
întreaga lume.

Răspunzînd. tovarășul EVGHENI 
TEAJELNIKOV a spus : Permite- 
ți-mi, în primul rînd, să vă mulțu
mesc sincer, din toată inima, pentru 
cuvintele bune și urările exprimate 
de dumneavoastră, tovarășe Manea 
Mănescu, la adresa partidului nostru, 
» poporului. Comscmolului leninist 
și a tineretului sovietic.

Comsomoliștii, întregul tineret so
vietic au întimpinat cu profundă sa
tisfacție întîlnirea din Crimeea din
tre tovarășul Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti-

dului Comunist Român, care va servi 
cauzei consolidării continue a frăției 
revoluționare și a solidarității po
poarelor țărilor noastre.

în spiritul relațiilor frățești, al 
prieteniei și înțelegerii reciproce 
care s-au statornicit între partidele 
și statele noastre se întăresc și se 
dezvoltă raporturile de prietenie în
tre Comsomolul leninist și Uniunea 
Tineretului Comunist din România. 
O dovadă convingătoare a acestui 
fapt o reprezintă întîlnirea noastră, 
care se desfășoară în prezent pe os
pitalierul pămînt al României socia
liste. Putem afirma cu deplină con
vingere că această sărbătoare a ti
nereții constituie o demonstrație vie 
a prieteniei și colaborării dintre uni
unile noastre frățești de tineret, a 
fidelității tinerei noastre generații 
față de steagul atotbiruitor al mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului socialist.

Am întimpinat. fiecare dintre noi,’ 
cu un sentiment de mare recunoș
tință și mulțumire salutul tovarășu
lui Leonid Ilici Brejnev și mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu adre
sate participanților la această intilni
re de prietenie.

Apreciind realizările comuniștilor; 
ale tuturor oamenilor muncii, ale ti
neretului din Republica Socialistă 
România în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, vorbito
rul a urat, în numele comsomoliști- 
lor, al întregului tineret sovietic, ti
nerilor din tara noastră noi victorii 
în muncă, succese remarcabile la în
vățătură, . pentru triumful idealurilor 
comunismului.

Primul secretar al C.C. al U.T.C.L.’ 
a spus, în încheiere : Vă rugăm să 
transmiteți Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. recunoștința noastră sinceră și 
urările cele mai bune. Ca semn de 
recunoștință și profundă stimă, per- 
miteti-ne să înmînăm Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân portretul lui Vladimir Ilici 
Lenin.

Tovarășii din conducerea partidului 
și statului nostru s-au întreținut 
apoi într-o ambianță cordială și de 
caldă prietenie cu reprezentanții ti
neretului român și ai tineretului so
vietic.

Recepție oferită de C.C. al U.T.C.L. 
și Ambasada Uniunii Sovietice

M ;• ș ț A ?».i> 4
. Gu ocazia Jritilnirli prietenești 
reprezentanților tineretului 
și român, Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist Leninist 
și Ambasada Uniunii Sovietice au 
oferit, miercuri seara, o recepție.

Au luat parte tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Ghizela Vass. membru al C.C. al 
P.C.R.. Ion Traian Stefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai Birou-

a
sovietic

Manifestări în
Întîlnirea prietenească a reprezen

tanților tineretului român și ai tine
retului sovietic a continuat miercuri 
printr-o suită de manifestări politice 
și cultural-artistice, organizate atît 
la București, cit și în alte localități 
din țară.

în cursul dimineții, la Academia 
„Ștefan Gheorghiu" s-au încheiat 
lucrările seminarului bilateral inti
tulat „Activitatea Uniunii Tineretu
lui Comunist pentru mobilizarea ti
neretului român la îndeplinirea ho- 
tărîrilor celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român și 
activitatea Uniunii Tineretului Co
munist Leninist pentru mobilizarea 
tineretului sovietic la îndeplinirea 
hotărârilor celui de-al XXV-lea Con
gres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice". Seminarul a pri
lejuit un larg schimb de experiență 
asupra conținutului muncii și meto
delor folosite de organizațiile de ti
neret din cele două țări cu privire 
la activitatea de educare revoluțio
nară a tinerei generații. în plen și 
pe secțiuni au fost abordate aspec
te specifice ale activității în rîndu- 
rile tineretului muncitoresc și să
tesc.

Au luat sfîrșit. de asemenea, dez
baterile din cadrul mesei rotunde cu 
tema „Rolul tineretului din sfera 
creației artistice. în educarea esteti
că și morală a tinerei generații". La 
această reuniune au participat tineri 
creatori din domeniile literaturii, 
muzicii, teatrului, plasticii din 
România și Uniunea Sovietică.

Grupuri ale delegației sovietice au 
efectuat, după-amiază, vizite la Aso
ciația română pentru legăturile de 
prietenie cu U.R.S.S., la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
la Ministerul Educației și învăță-

OâfiDilyiaJ 0<Tji. 
luț Comitetului Central al U.T.C.‘fl" 
Consiliului U.A.S.C.RI, numeroși re* 
prezentanți ai tineretului român.

Au participat tovarășii Evgheni 
Teajelnikov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist, conducătorul de
legației tineretului sovietic. V.I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, Vladimir V. 
Grigoriev, secretar al C.C. al U.T.C.L. 
membri ai delegației sovietice.

Recepția s-a desfășurat într-o at- 
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

cadrul întîlnirii
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mîntuluî, la Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste, la Comitetul or
ganizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist și Comitetul foști
lor luptători antifascișți. Au fost vi
zitate. totodată, întreprinderea de 
mașini grele — București, Institutul 
politehnic din Capitală, întreprinde
rea agricolă de stat „30 Decembrie" 
din județul Ilfov și studiourile cine
matografice Buftea. Oaspeții sovie
tici, au fost întîmpinați de reprezen
tanți ai organelor de partid, membri 
ai conducerilor întreprinderilor și in
stituțiilor. conducători ai organiza
țiilor U.T.C. și A.S.C., care le-au 
prezentat aspecte semnificative ale 
activității lor, rezultatele obținute la 
locurile de muncă, în îndeplinirea 
sarcinilor de producție, în desăvîr- 
șirea perfecționării politice și da 
specialitate.

Oaspeții de onoare șl alt» membri 
ai delegației sovietice au avut, de 
asemenea, întîlniri cu tineri munci-, 
tori, studenti și 
Argeș, Prahova, 
și Constanta.

La Complexul
nivensitar „Lacul Tei", în fata a sute 
de tineri, formații artistice româ
nești și sovietice au susținut un fru
mos spectacol de cintece și dansuri.

Seara, la casa de cultură a stu
denților „Grigore Preoteasa", unda 
își desfășoară activitatea clubul 
delegației sovietice pe toată durata, 
întîlnirii prietenești a reprezentanți
lor tineretului român și ai tineretu
lui sovietic, precum și la alte cluburi 
și case de cultură ale tineretului- 
s-au desfășurat programe culturale; 
seri distractive, care au cuprins și 
spectacole ale formațiilor artistice și 
filme documentare.

elevi din județele 
Dîmbovița, Brașov

cultural-sportiv u-

(Agerpres)
Ion DUM1TR1U
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Valeriu MIRONESCU

Ieri, la sosirea sportivilor noștri pe aeroportul Otopeni Foto : E. Dichiseanu
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q-n.u.8 Aprecieri pentru contribuția României 
ia aplicarea Convenției internaționale referitoare la 
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială

NAȚIUNILE UNITE 4 — Cores
pondentul nostru transmite : Comite
tul asupra discriminării rasiale și-a 
început dezbaterile de fond prin a- 
bordarea raportului României vizind 
măsurile adoptate pentru transpune
rea în viață a prevederilor „Conven
ției internaționale cu privire la eli
minarea tuturor formelor de discri
minare rasială". Alte 16 state urmea
ză să prezinte rapoarte pe această 
temă pînă la încheierea, la 20 au
gust, a lucrărilor prezentei sesiuni.

In raportul României, prezentat de 
reprezentantul țării noastre în acest 
comitet, Dumitru Ceaușu, se subli
niază însemnătatea'deosebită pe care 
o acordă guvernul român aplicării 
integrale a normelor convenției men
ționate. Prezentînd prevederile legi
lor adoptate de România în perioada 
1974—1975, în special legea electora
lă, legea presei, legea asupra retri
buției potrivit calității și cantității 
muncii, reprezentantul țării noastre

a subliniat că toate aceste legi dau 
expresie principiilor fundamentale 
ale Constituției țării noastre în ceea 
ce privește egalitatea in drepturi a 
tuturor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, rasă, sex sau religie.

Reprezentantul țării noastre s-a 
referit pe larg la politica națională 
a partidului și statului nostru, rele
vând preocuparea care există în 
România, la cel mai înalt nivel, pen
tru asigurarea in fapt a deplinei e- 
galități în drepturi pentru toți cetă
țenii, fără nici o discriminare.

La dezbaterile raportului României 
au luat 
apreciat 
noastră 
ționale, 
luate pentru asigurarea deplinei e- 
galități în drepturi a tuturor cetățe
nilor țării, au relevat contribuția 
României la programul Deceniului 
de acțiune pentru combaterea rasis
mului și discriminării rasiale.

cuvîntul 12 exporti, care au 
politica promovată de țara 

în rezolvarea problemei na- 
precum și măsurile concrete

DECLARAȚIA SOVIETICA FĂCUTĂ AMBASADORILOR 
FRANJEI, ANGLIEI ȘI S.U.A. LA MOSCOVA

Convorbiri privind dezvoltarea 
cooperării româno-sovietice

In domeniul economic
MOSCOVA 4 (Agerpres). — Tova

rășul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, aflat în vizită în U.R.S.S., a 
avut o convorbire cu tovarășul N. K. 
Baibakov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., președin-

tele Comitetului de Stat al Planifi
cării.

în cadrul întîlnirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, de lucru, au fost examinate une
le probleme actuale ăi de perspec
tivă ale dezvoltării schimburilor co
merciale și cooperării economice 
dintre România și Uniunea Sovie
tică.

în domeniul științei și tehnologiei
MOSCOVA 4 (Agerpres). — O de

legație de specialiști români, condusă 
de tovarășul Ion Ureu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
si Tehnologie, a făcut o vizită în 
Uniunea Sovietică, la invitația to
varășului V. A. Kirillin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Comitetului 
de Stat pentru Știință și Tehnică.

Cu acest prilej au avut Ioc con
vorbiri cu V. A. Kirillin și. la Co
mitetul de stat pentru folosirea 
energiei atomice, cu A. M. PetfO- 
sianț, președintele comitetului, cu 
privire la posibilitățile de dezvoltare

și adâncire a colaborării și coope
rării dintre România și U.R.S.S. în 
domeniul științei și tehnologiei.

In perioada în care s-au aflat In 
Uniunea Sovietică, specialiștii ro
mâni au vizitat unități de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnologică, 
obiective ale industriei sovietice din 
domeniile chimiei, petrochimiei, bio
logiei, energeticii nucleare și con
strucțiilor de mașini din orașele 
Moscova, Leningrad și Novosibirsk, 
unde, în cadrul convorbirilor cu oa
menii de știință sovietici, au fost re
levate noi domenii și probleme de 
interes reciproc pentru cooperare.

R- S A.: Noi manifestații împotriva
MOSCOVA 4 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. anunță că ambasadorii 
Franței, Marii Britanii și S.U.A. în 
capitala U.R.S.S. au fost invitați la 
M.A.E. al U.R.S.S., unde li s-a făcut 
o declarație în legătură cu hotărirea 
adoptată la recenta reuniune de la 
Bruxelles a șefilor de stat și guvern 
din țările membre ale C.E.E., privind 
organizarea de alegeri directe pentru 
așa-zisul Parlament european. De
clarația amintește că delegația R.F.G. 
la reuniune a declarat că decizia res
pectivă se extinde și asupra sectoa
relor occidentale ale Berlinului, re
prezentanții vest-berlinezi urmind a 
fi incluși printre deputății în 
lamentul european" din 
R.F.G., cu drepturi egale cu 
cestora.

Acestea — arată declarația
tică — nu pot fi apreciate decit ca 
o încercare, în flagrantă contradicție 
cu Acordul cvadripartit din 3 sep
tembrie 1971, de a antrena sectoarele 
occidentale ale Berlinului — care 
sînt parte, componentă a R.F.G. și 
sint administrate de aceasta —

procesul integrării statal-politice 
vest-europene. Partea sovietică aș
teaptă ca cele trei puteri occidentale 
să ia măsurile necesare pentru a nu 
permite o asemenea evoluție a eve
nimentelor.

politicii de apartheid
Politia a intervenit cu brutalitate, ucigînd mai multe persoane

„Par- 
partea 
ale a-

sovie-

Acord iugoslavo-italian
BELGRAD 4 (Agerpres). — R. S. F. 

Iugoslavia și Italia au încheiat un 
acord privind administrarea zonei li
bere instituite între cele două țări 
prin Tratatul iugoslavo-italian sem
nat anul trecut. S-a convenit asupra 
creării unei comisii care urmează să 
prezinte organelor competente pro
iecte de măsuri privind organizarea 
și stimularea activității economice in 
zonă.

JOHANNESBURG 4 (Agerpres). —• 
Starea de tensiune care a marcat în 
ultimele săptămîni climatul în zo
nele urbane locuite de populația afri
cană din Republica Sud-Africană a 
culminat, miercuri, cu o nouă ex
plozie de nemulțumiri față de 
tica rasistă a regimului de la 
toria. în mai multe localități 
preajma Johannesburgului, care 
lună în urmă au fost scena ___
mai violente incidente din istoria A- 
fricii de Sud, manifestațiile împotri
va politicii de apartheid, pentru li
bertate și demnitate, au fost din nou 
înăbușite de forțele de represiune.

După cum informează agențiile in
ternaționale de presă, în primele ore 
ale zilei, peste 10 000 de manifes-

poli- 
Pre- 

din 
cu o 
celor

SPANIA: Amnistierea unor
nu 
nu 
în

„Trebuie acționat continuu 
pentru îndeplinirea

recomandărilor

MADRID 4 (Agerpres). — In Spa
nia a intrat, miercuri, în vigoare de
cretul de amnistiere a unor deținuți 
politici. Un purtător de cuvînt ofi
cial a precizat că aproximativ 75 la 
sută din deținuții politici vor bene
ficia de prevederile acestui decret.

Agenția France Presse informează 
că, in cursul zilei de miercuri, un 
judecător de la Tribunalul ordinii 
publice din Madrid a semnat ordine
le de punere în libertate a primilor 
opt deținuți politici, intre care se

deținuți politici
numără 
membru
P.C. din _ . __ ___ _
secretar al C.C. al P.C.S.

Referindu-se la hotărirea privind 
amnistierea deținuților politici, se
cretarul general al Partidului Comu
nist din Spania, Santiago Carrillo, a 
declarat că „ea reprezintă o măsură 
pozitivă, dar că nu este completă și 
nici suficientă, deoarece trebuie 
extinsă și asupra luptătorilor basci 
aflați in închisoare".

Simon Sanchez Montero, 
al Comitetului Executiv al 
Spania, și Santiago Alvarez,

Conferinței de la Helsinki1*
O declarație a președintelui 
Finlandei, Urho Kekkonen

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la Clubul național al 
presei din Washington, președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen, a subli
niat necesitatea desfășurării de noi 
eforturi în direcția destinderii. Poli
tica de destindere, a spus el, „nu 
înseamnă numai micșorarea proba
bilităților războiului, ci implică crea
rea unui climat de încredere recipro
că". Trecînd în revistă perioada care 
a trecut de la încheierea Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, președintele a apreciat că este 
necesar să se acționeze continuu pen
tru eliminarea conflictelor interna
ționale și pentru reglementarea paș
nică a diferendelor. Președintele 
Kekkonen a relevat, totodată, că sta
tele trebuie să acorde atenția cuve
nită continuării procesului îndepli
nirii recomandărilor Conferinței de la 
Helsinki.

BONN : Start

Acțiuni vizind creșterea și diversificarea producției 
in tarile in curs de dezvoltare»

KUWEIT. — Guvernul kuweitian a 
aprobat începerea unor lucrări de 
extindere a capacității porturilor ță
rii. în prezent se desfășoară lucrări 
susținute pentru construirea a 24 
docuri noi și extinderea capacității 
de primire a principalului port co
mercial din Kuweit — Shuwaikh. Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Comunicațiilor a anunțat că nivelul 
traficului de mărfuri reprezintă tri
plul capacității normale a acestui 
port.

DELHI — în India a fost inaugu
rată prima linie ferată electrificată 
din țară pe ruta Delhi-Howrah, aco
perind o distanță de 1 441 kilometri. 
Se lucrează, de asemenea, intens 
pentru darea în folosință, pînă la 
sfîrșitul acestui an, și a tronsonului 
ce va asigura electrificarea completă 
a liniei ferate Delhi-Calcutta. Auto
ritățile feroviare indiene au proiec
tat ca, în următorii 20 de ani, să fie

in campania
pentru alegerile parlamentare

După congresele ex
traordinare ale ce
lor trei partide repre
zentate în Bundestag, 
competiția electorală 
pentru alegerile par
lamentare, care vor a- 
vea loc la 3 octombrie, 
capătă amploare.

Judecind după re
zultatele sondajelor de 
opinie ale institutelor 
specializate, campania 
electorală va lua for
ma unei competiții 
strînse între actuala 
coaliție guvernamenta
lă, compusă din Parti
dul Social Democrat 
(P.S-D.) și Partidul Li
ber Democrat (P.L.D.), 
și opoziție, reprezen
tată în Bundestag de 
Uniunea Creștin De
mocrată - .
Uniunea 
cială (U.C.S.) din lan
dul Bavaria. Angajată 
cu toate forțele în do- 
bîndirea unui număr 
de voturi capabil să-i 
asigure majoritatea și 
în cadrul celei de-a 
8-a legislaturi a Bun- 
destagului (majoritate 
pe care o deține din 
1969), < --------------

(U.C.D.) și 
Creștin So-

coaliția P.S.D.- 
de făcut 

unei alianțe 
dorni-

P.L.D. are 
față 
U.C.D.-U.C.S., 
că de a reveni, după 
șapte ani de opoziție, 
pe banca guverna
mentală.

Alegerile se vor des
fășura pe un fundal 
puternic marcat de 
preocupările de ordin 
economic și social ale 
țării. In peisajul eco
nomic, caracterizat în 
ultimii cîțiva ani de o 
recesiune și o rată a

șomajului pronunțate, 
încep să se facă sim
țite unele tendințe de 
ameliorare. Statisticile 
privind produsul s.ocial 
brut indică pentru 
acest an — după o 
scădere de 3,4 la sută 
în 1975 — o creștere 
estimată la 6—6,5 
sută, 
oară 
1974, oficiile de mun
că înregistrează un nu
măr de șomeri sub un 
milion, iar, după pro
nosticurile Institutului 
vest-german de cerce
tări economice, ten
dința în acest sens se 
va menține favorabilă 
și în următoarele luni. 
In sfîrșit, rata infla
ției s-a stabilizat de 
cîtăva vreme în jur de 
5 la sută, apreciin- 
du-se că există per
spectiva ca ea să mai 
scadă în perioada ime
diat următoare.

Cu toate acestea, 
evoluția conjuncturii 
economice a țării nu 
este privită decît cu 
un optimism prudent. 
„Tînăra plantă a re
dresării economice este 
încă fragilă" 
„KIELER 
RICHTEN".
concret este vorba de 
faptul că redresarea 
economică — după cum 
observa „FRANKFUR
TER ALLGEMEINE" 
— comportă pericolul 
unor noi tendințe in
flaționiste. „Rata șo
majului — scrie zia
rul citat — se menți
ne încă la un nivel ri
dicat și există în con
tinuare sectoare și în-

la 
Pentru prima 
din decembrie

— scrie 
NACH- 
în mod

treprinderi care n-au 
profitat de pe urma 
relansării".

Toate acestea îi fac 
pe observatorii poli
tici să se întrebe dacă 
și în ce măsură coali
ția partidelor de gu- 
vernămînt va putea 
converti procentele de 
expansiune economică 
în procente de voturi 
suplimentare favorabi
le P.S.D. și P.L.D. 
„Aceasta este o între
bare a anului, demnă 
de Faust" — conchide 
„SPIEGEL".

Fapt este că în pro
gramele electorale ale 
tuturor partidelor — 
dincolo de diferențele 
în ce privește modul 
de abordare și reme
diile propuse — prio
ritare sînt obiectivele 
vizind relansarea eco
nomică, folosirea opti
mă a forței de mun
că. stăvilirea inflației.

In ce privește dome
niul politicii externe, 
este de menționat fap- 

. tul că cele trei mari 
partide vest-germane 
se declară, desigur, cu 
nuanțe diferite, în fa
voarea consolidării 
cursului spre destin
dere în relațiile inter
naționale. „Nu există 
alternativă la politica 
de destindere" — pro
clamă P.S.D. La rin- 
dul său, P.L.D., al că
rui lider este actualul 
ministru de externe, 
Genscher, se pronunță 
pentru continuarea li
niei externe urmate în 
ultimii ani de coaliția 
de la Bonn. In sfîrșit, 
liderul U.C.D., Kohl,

electrificate principalele căi ferovia
re ale Indiei.

CIUDAD DE MEXICO — Experți 
ai societății „Mexicana de Papei 
Periodico" au pus la punct o tehno
logie care permite fabricarea hîrtiei 
pentru ziare din reziduuri provenite 
din procesul de fabricație a trestiei 
de zahăr. Fabrica ce va utiliza noul 
procedeu tehnologic urmează să in
tre in funcțiune în 1978.

LUSAKA. — La Lusaka a fost 
semnat un acord de cooperare eco
nomică și tehnică intre Zambia și 
Finlanda. In virtutea acordului. Fin
landa va contribui cu resurse finan
ciare și servicii tehnice la o serie de 
proiecte de dezvoltare zambiene. De 
asemenea, Finlanda va acorda un 
credit de 1,5 milioane dolari pentru 
realizarea unor programe de dezvol
tare in agricultura și industria Zam- 
biei.

s-a pronunțat pentru 
abordarea de pe o 
bază comună, de către 
toate cele trei partide, 
a problematicii de po
litică externă. In ace
lași timp, cele trei for
mații politice angaja
te în competiția elec
torală își reafirmă — 
în forme proprii fie
căreia — intenția de a 
cultiva mai departe so
lidaritatea atlantică în

ALGER:
Diversificarea pro

ducției, împădurirea 
unor regiuni deșertice 
pentru a face pămîn- 
tul mai productiv sînt, 
în actuala etapă, di
recțiile prioritare ale 
dezvoltării și moder
nizării agriculturii al
geriene.

Diversificarea pro
ducției este promova
tă cu succes prin ex
tinderea unor culturi 
noi de cereale, legu
me, fructe, atît în. 
funcție de necesită
țile de consum ale 
populației, cît și de 
specificul zonelor, des
tul de variate, ale tă
rii. Pentru înfăptui
rea acestor obiective 
au fost elaborate pla
nuri de culturi la ni
velul regiunilor admi
nistrative, apoi la ni
velul comunelor, care 
prevăd însămințarea 
unor soiuri noi de 
griu, orz, introduce
rea culturilor de floa- 
rea-soarelui, de mei, 
de legume. Se urmă
rește și crearea unor 
subramuri noi — avi
cultura și apicultura 
— mai ales în zonele 
de stepă.

tanți s-au strins la Soweto pentru a 
porni un marș spre Johannesburg în 
semn de protest față de menținerea 
în stare de detenție a liderilor de
monstrațiilor din luna iunie. Mani- 
festanții au fost opriți de forțele de 
poliție, care au deschis focul cu arme 
automate în repetate rinduri și au 
folosit grenade cu gaze lacrimogene. 
Ziarul „The Star" din Johannesburg, 
citind martori oculari, afirmă că cel 
puțin trei africani au fost uciși în 
apropiere de Noordgesid, iar alți 11 
au fost răniți.

Alte incidente s-au produs în loca
litatea Alexandra, care se învecinea
ză cu cartierele rezidențiale ale popu
lației albe din Johannesburg, și la 
gara din localitatea New Canada, a- 
proape de Soweto.

Agenția France Presse relatează că 
importante forțe polițienești au fost 
masate la Soweto și Alexandra de 
teama extinderii demonstrațiilor.

Intllnire intre tovarășii 
Georges Marchais 

și Santiago Carrillo
PARIS 4 (Agerpres). — La Paris a 

avut loc miercuri o întîlnire între 
Georges Marchais, secretar general 
al Partidului Comunist Francez, și 
Santiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, in
formează un comunicat al P.C.F. In 
cursul acestei intîlniri, desfășurată 
într-o atmosferă de prietenie și soli
daritate, a fost efectuat un schimb 
de informații cu privire la situația 
din cele două țâri, menționează co
municatul.

Totodată, secretarii generali ai 
P.C.F. și P.C.S., se arată în comu
nicat, au hotărît să întărească coo
perarea și solidaritatea între cele 
două partide și au convenit asupra 
organizării mai multor inițiative co
mune.

Comunicat polono-ungar
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Co

municatul privind vizita în Polonia 
a președintelui Consiliului de Miniș
tri al R.P. Ungare, Gydrgy Lazar, 
și convorbirile acestuia cu Piotr Ja- 
roszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, relevă 
dezvoltarea ou succes a cooperării 
economice și a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări și infor
mează că părțile au semnat un do
cument referitor la sarcinile actuale 
și de perspectivă în acest domeniu.

Părțile acordă o mare importanță 
respectării depline a prevederilor 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
atit în cadrul cooperării bilaterale, 
cît și ai celei multilaterale — se spu
ne in comunicat.

al P. C. Portughez
LISABONA 4 (Agerpres). — La 

Lisabona a avut loc o plenară a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Portughez, care a examinat 
situația politică internă, precum și 
programul guvernamental prezentat 
Adunării Republicii de premierul 
Mario Soares.

Plenara a examinat, de asemenea, 
modul de desfășurare a pregătirilor 
pentru cel de-al VIII-lea Congres al 
P. C. Portughez și a’ hotărît ca a- 
cesta să aibă loc la 12—15 noiem
brie 1976.

agențiile de presă
0 delegație trimisă de 

C.C. al P.C. Chinez Consi- 
liul de Stat al R. P. Chineze, con
dusă de Hua Kuo-fen, premierul 
Consiliului de Stat, vizitează locali
tățile lovite de violentul cutremur de 
la 28 iulie. Delegația a vizitat fabrici, 
mine, sate, unități militare, instituții, 
școli și spitale din zonele afectate de 
cutremur din Tangșan, Tientsin și 
Pekin, transmițând populației mesaje 
de compasiune din partea președinte
lui Mao Tzedun și a C.C. al 
P.C. Chinez și de încurajare în lupta 
vizînd dezvoltarea producției și re
construcția.

Reuniune internațională.
La Moscova se desfășoară, cu parti
ciparea unor specialiști din 40 de 
țări, lucrările celei de-a VIII-a Confe
rințe internaționale de cartografie. 
Participanții examinează, printre al
tele. metodele de alcătuire a hărți
lor cu ajutorul mașinilor electronice 
de calcul, 
grafierea 
pecte ale 
a hărților
unor acțiuni de cooperare interna
țională.

probleme privind carto- 
bogățiilor naturale și as- 
activităților de întocmire 
ce reprezintă rezultatul

cadrul N.A.T.O. și co
operarea in cadrul 
C.E.E.

Apreciind în ansam
blu peisajul preelecto
ral, diferiți oameni po
litici și ziarele vest- 
germane remarcă fap
tul că, spre deosebire 
de alte alegeri din tre
cut, campania pentru 
scrutinul de la 3 oc
tombrie este „săracă 
în teme" capabile să

determine o polariza
re netă a corpului 
electoral. Comentînd 
faptul, „SPIEGEL" re
levă că, după un son
daj de opinie, alegăto
rii apreciază că parti
dele din actualul Bun
destag nu prezintă în 
general platforme elec
torale clare în opțiuni.

C. VLAD

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Populare Polone, poporului 
polonez și al nostru personal vă mulțumim cordial pentru salutările și 
urările transmise cu prilejul celei de-a 32-a aniversări a Renașterii Poloniei.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală între Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comunist 
Român, intre Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România 
se vor dezvolta și adinei in interesul popoarelor noastre și comunității 
socialiste, precum și al păcii in lumea întreagă.

Folosim acest prilej, dragi tovarăși, pentru a vă transmite dumneavoastră 
și poporului român prieten calde salutări prietenești și cele mai bune urări în 
realizarea sarcinilor construcției socialiste.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Unit Polonez

socialiste.

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

JAROSZEWICZ
Consiliului de Miniștri

PIOTR
Președintele

al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Permiteți-mi să vă mulțumesc sincer pentru condoleanțele exprimate in 
legătură cu catastrofa aeriană din apropierea orașului Bratislava.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace

încheierea Congresului național 
al Partidului Progresist Popular 

din Guyana
GEORGETOWN 4 (Agerpres). — 

La New Amsterdam — al doilea 
oraș ca mărime al Guyanei — 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
XIX-lea Congres național al Partidu
lui Progresist Popular din Guyana.

Delegații la congres au aprobat 
Raportul Comitetului Central al par
tidului, prezentat de secretarul său 
general, Cheddi Jagan, și au adoptat 
proiectul de Program al partidului. 
Au fost, de asemenea, aprobate o se
rie de rezoluții în probleme interne 
și internaționale.

transmit

DE PRETUTINDENI

Președintele Makarios ■ 
declarat că ciprioții greci „sint pre
gătiți pentru negocierea unui com
promis" in vederea soluționării crizei 
din Cipru. Șeful statului a precizat 
însă că un astfel de compromis „nu 
trebuie să pună în pericol unitatea 
și independență Ciprului".

Procesul intentat
membri ai Gestapoului, 
complicitate în uciderea 
cetățeni polonezi în timpul celui de-al 
doilea război mondial, a început la 
Hanovra. Cei cinci inculpați sint 
acuzați de a fi participat și la acțiuni 
de „transferare a populației" în lo
calitatea Bilgoraj din districtul po
lonez Lublin, în cursul cărora nume
roase persoane și-au pierdut viața.

unor foști 
acuzați de 
a 2 421 de

Potrivit postului de radio 
Omdurmcm, 81 persoane au fost 
executate miercuri la Khartum, fiind 
condamnate pentru participarea 
la tentativa eșuată de lovitură de 
stat din Sudan, din 2 iulie a.c. 
persoane au fost condamnate la 
chisoare pe viață, iar o alta — 
un an închisoare. Alți 230 acuzați în 
legătură cu complotul din 2 iulie își 
așteaptă sentința.

lor
14 

în-
la

Un milion și jumătate de 
muncitori agricoli italieni 
au declarat, miercuri, o grevă na
țională de 48 de ore, cerind reîn
noirea contractelor lor de muncă. Pe 
perioada grevei, muncitorii agricoli 
au anunțat organizarea în întreaga 
Italie a numeroase manifestații.

In conformitate cu o ho- 
tărîre a guvernului mozam- 
faican, 'n caPitala țării, orașul 
Maputo, au fost schimbate numele

SITUAȚIA

vechi, rămase din perioada domina
ției colonialiste, ale unor piețe și 
artere de circulație. Au apărut astfel 
denumirile „Piața eroilor Mozambi- 
cului", „Bulevardul Karl Marx", 
„Piața oamenilor muncii" și altele.

Guvernul britanica dat pu- 
blicitățli ultimele sale propuneri pri
vind crearea de adunări regionale în 
Scoția și Țara Galilor. Față de Cartea 
albă din 1975, noul proiect prevede 
sporirea efectivelor adunărilor regio
nale din Scoția (de la 138 la 150 
membri) și din Țara Galilor (de la 
75 la 80 membri), dar guvernul de la 
Londra va putea opune vetoul său 
oricărei decizii a acestor organisme. 
Principalele pîrghii asupra politicii 
economice sint controlate, de aseme
nea in exclusivitate, de către puterea 
centrală.

Comisia C.E.E. a cerut *u- 
vernelor celor nouă țări membre să 
ia măsuri de sancționare a societăți
lor care fac comerț cu produse agri
cole sau alimentare stocate in mod 
fraudulos. Din datele furnizate de 
comisie reiese că multe firme au 
creat stocuri excesive pentru a pro
fita cît mai mult de pe urma creș
terii prețurilor produselor alimentare.

0 maladie neidentificată 
încă de exjperții americani a provo
cat moartea a 20 de persoane și spi
talizarea a peste 100 în statul Penn
sylvania. Victimele se număraseră 
printre participanții la o reuniune 
organizată luna trecută la Philadel
phia. In prezent, aproximativ 100 de 
medici lucrează cu febrilitate pen
tru descoperirea agentului bolii. 
Simptomele acesteia : febră ridicată, 
frisoane, dureri ale stomacului, piep
tului și ochilor.

DIN LIBAN
Priorități

în ce privește îm
păduririle, a fost lan
sată o vastă ope
rațiune pentru crea
rea unui adevărat 
„baraj verde", lung 
de 1 500 km și cu lă
țimea 
care, 
pa o i 
ca 3 i 
tare, • 
vala i 
prafață ocupată de pă
duri în prezent in Al
geria. Crearea uriașei 
fîșii de pădure la gra
nița deșertului este 
menită nu numai să 
pună stavilă nisipului 
ce avansează alar
mant spre nord, ci și 
să favorizeze trans
formarea unor mari 
întinderi deșertice în 
zone agricole.

In sfîrșit, în scopul 
ridicării nivelului a- 
griculturii are loc un 
proces larg de coope
rativizare. Felahii op
tează în masă pen
tru lucrarea în co
mun a pămînturilor 
recuperate de la foștii 
coloni sau obținute in 
urma limitării pro
prietății funciare și

i de 10—20 km, 
în final, va ocu- 
suprafață de cir- 
milioane de hec- 
ceea ce va echi- 
cu întreaga su-

agrare
naționalizării supra
fețelor neexploatate 
direct de proprietarii 
lor. S-au creat deja 
aproape 6 000 de coo
perative agricole de 
producție și diverse 
alte asociații de întra
jutorare în muncă. 
Din J975 a început în
ființarea de coopera
tive zootehnice în zo
nele de stepă, specifi
ce păstoritului in co
mun. O nouă formă 
de asociere este coo
perativa agricolă po
livalentă de servicii, 
creată pentru spriji
nirea lucrărilor de pe 
ogoare în campanii, 
pentru extinderea teh
nicii moderne și con
strucția, la sate, a 
unor unități anexe cu 
specific agrar.

Sint fapte care ates
tă că revoluția agrară 
algeriană traversează 
o fază hotărîtoare, vi- 
zînd cu prioritate în
locuirea vechilor struc
turi rurale cu struc
turi moderne, efi
ciente.

Mircea 
S IONESCU

BEIRUT 4 (Agerpres). — „Forțele 
libaneze", grupare ce cuprinde Par
tidul falangist, Partidul național li
beral, Liga maronită și Armata Liba
nului. au semnat, miercuri, proiectul 
de acord privind încetarea focului, 
elaborat de reprezentantul Ligii A- 
rabe în Liban, Hassan Sabri Al 
Kholi, informează agenția France 
Presse, citind o declarație a lui Be- 
chir Gemayel, responsabil militar al 
falangelor libaneze. Documentul res
pectiv a fost semnat cu o zi înainte 
de reprezentanții forțelor progresiste 
musulmane.

Potrivit agenției France Presse, a- 
cordul prevede, in linii mari, înceta
rea focului incepind de joi ora 5.00 
GMT, crearea unor puncte de con
trol ale încetării focului la Beirut și 
in zonele unde se semnalează cele

mai intense lupte, revenirea vieții la 
normal, punerea în aplicare a acor
dului palestineano-libanez din noiem
brie 1969.

★
Un al doilea convoi de mașini a- 

parținînd Crucii Roșii Internaționale 
a transportat miercuri alți 243 de 
răniți de la tabăra palestineană Tall 
El Zaatar din apropiere de Beirut. 
După cum se știe, operațiunea de e- 
vacuare a răniților către spitalele din 
capitala libaneză a început marți. 
Potrivit agențiilor internaționale de 
presă, în prezent, în această tabără, 
care în ultimele patru săptămâni a 
constituit scena unor lupte grele, 
fiind supusă la intense bombarda
mente, se mai găsesc încă aproxima
tiv 1 000 de răniți.

Complex de cercetări științifice
la bordul stației
MOSCOVA 4 (Agerpres). — In 

preajma împlinirii a patru săptămîni 
de zbor cosmic la bordul stației or
bitale sovietice „Saliut-5“, cosmo- 
nauții Boris Volînov și Vitali Jolobov 
au trecut la efectuarea unui 
de cercetări științifice cu 
telescopului-spectrometru cu 
fraroșii. Echipajul stației a 
experimente avind drept scop deter
minarea transparenței atmosferei te
restre, în vederea măsurării canti
tăților de ozon, oxid de azot și vapori 
de apă pe care le conține ea la di
ferite altitudini. Măsurătorile au avut

complex 
ajutorul 
raze in- 
efectuat

orbitale „Saliut-5“
loc deasupra unor zone ale oceanului 
planetar.

Conform programului de expe
rimente medicale, au fost continuate 
cercetările privind activitatea siste
mului cardio-vascular al cosmonauți- 
lor. De asemenea, au fost efectuate 
studii electrocardiograf ce complete.

După cum a comunicat echipajul 
și potrivit datelor telemetrice, siste
mele de bord ale stației funcționează 
normal, iar starea sănătății cosmo- 
nauților este bună. Cercetările știin
țifice pe care ei le efectuează pe 
orbită continuă — relatează agenția 
T.A.S.S.
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O O ORĂ Șl IMPOR
TANTA El. Bilantul Provi
zoriu al experimentului efec
tuat anul acesta pentru prima 
oară în Franța, prin introduce
rea unui orar de vară între 28 
martie Si 26 septembrie, este 
pozitiv. După cum a anunțat 
Ministerul Industriei și Științei 
din această țară, prin decala
rea, în perioada amintită, cu o 
oră a timpului, s-a făcut pină 
acum economie de energie elec
trică de 1 la sută din consumul 
anual total. Incepînd cu anul 
viitor, un asemenea orar de vară 
va fi introdus și în Olanda, Bel
gia și Luxemburg.

e LUPTA ÎMPOTRIVA 
COROZIUNII. Oamenii de 
știință au calculat că, pe scară 
mondială, rugina distruge, în 
fiecare secundă, 1 500 kg de fier. 
Cele mai mari daune de pe 
urma coroziunii metalelor se 
înregistrează în transporturi și la 
instalațiile energetice. De aceea 
nu este de mirare că lupta îm
potriva acestui fenomen preo
cupă. în diferite țări, zeci de 
instituții științifice ; în întreaga 
lume apar, de asemenea, apro
ximativ 800 de reviste de spe
cialitate. Pentru prevenirea co
roziunii, un rol important re
vine vopselelor. Tocmai de a- 
ceea, în prezent atenția princi
pală în ce privește măsurile 
pentru combaterea coroziunii 
este îndreptată spre mărirea 
stabilității vopselelor folosite în 
acest scop.

© ZGOMOTUL SI A- 
LIMENTATIA. Medicii bul' 
gari consideră că zgomotul din 
restaurante. îndeosebi cel pro
vocat de orchestre, este cit se 
poate de dăunător. Un test în
treprins recent de specialiști în 
mai multe unități de alimenta
ție publică din Sofia a permis 
să se constate că, în unele res
taurante, nivelul zgomotului în 
apropierea orchestrei atinge 90 de 
decibeli, ceea ce are urmări ne
gative pentru organismul uman, 
îndeosebi tulburări de digestie. 
Intr-adevăr, se constată o con
tractare a capilarelor mucoasei 
stomacului și ale celei intesti
nale, lucru care antrenează per
turbări in afluxul normal de 
singe. Totodată, cantitatea de 
suc gastric se diminuează. Con
comitent, crește sensibilitatea 
sistemului nervos. Pe de altă 
parte, medicii nu se ridică îm
potriva unei muzici agreabile, 
în surdină, în timpul meselor ; 
dimpotrivă, s-a constatat că a- 
ceasta stimulează buna dispozi
ție și procesele digestive.

• IN APĂRAREA 
„PLĂMÎNULUI TERREI". 
în cadrul unui congres recent 
ținut în Peru, cinci țări latino- 
americane — Peru, Bolivia, Co
lumbia, Brazilia și Ecuador — 
au convenit să procedeze la mă
suri comune în vederea a|'JLârii 
echilibrului ecologic și preve
nirii dispariției unor specii rare 
de plante și animale din uriașul 
bazin al Amazonului. După cum 
s-a subliniat, asemenea măsuri 
se impun de urgență, în prezent 
o treime din zona amazoniană 
nedispunînd de un control știin
țific.

• VESTIGIU PRECO
LUMBIAN. Un zid construit 
în perioada precolumbiană, lung 
de 70 km, a fost dezgropat în 
Peru. Gros de 2 m, zidul se în
tinde din portul Chimbote pină 
in Anzi, urcînd pină la o alti
tudine de 4 000 m. Arheologii 
care au studiat aceste vestigii 
sînt de părere că zidul a fost 
ridicat în secolele XI—XV e.n. 
de indienii chimu, care, cu apro
ximativ 50 de ani înaintea apa
riției spaniolilor pe aceste me
leaguri, au fost supuși de in
cași. De-a lungul zidului au fost 
descoperite resturi ale unor for
tificații care, după cum se pre
supune, aveau menirea să-i îm
piedice pe incași să pătrundă pe 
teritoriul indienilor chimu.
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