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ÎN ZIARUL DE AZI:

• Fila din lupta eroică a 
poporului român împo
triva fascismului, pentru 
libertate națională și 
socială

• Rubricile noastre i Tn 
lumina Codului etic, so
cietatea te întreabă : 
Cum trăiești, cum mun
cești ? ; Sport,- Din ță
rile socialiste ; De la co
respondenții noștri ; De 
pretutindeni

Exemplul
comuniștilor

SĂ MOBILIZEZE ÎNTREGUL SAT LA RECOLTAT,
LA PRĂȘIT, LA iNSĂMlNȚAREA

CELEI DE-A DOUA CULTURI

IERI A ÎNCEPUT VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII CĂȘUNEZE, ALBERT BERNARD RONCO
Oaspetele a fost întîmpinat cu sentimente de stimă și prietenie, izvorîte 
din dorinfa poporului român de a extinde și adinei relațiile de colaborare 
cu poporul Gabonului, spre binele reciproc, al prosperității țărilor noastre

Primire plină de căldură 
pe aeroportul Otopeni

La invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, luni dimineața 
au sosit în Capitală, într-o vizită 
oficială de prietenie în țara noas
tră, președintele Republicii Gabo
neze, Albert Bernard Bongc și 
doamna Josephine Bongo.

întîlnirea dintre cei doi pre
ședinți, convorbirile pe care le vor 
avea reprezintă o înaltă expresie 
a voinței României și Gabonului 
de a extinde și adinei conlucrarea 
dintre ele, în folosul și spre binele 
popoarelor lor, al înțelegerii șl co
laborării internaționale.

Ceremonia sosirii inalților oas
peți gabonezi a avut loc pe aero
portul Otopeni, împodobit sărbăto
rește. Pe frontispiciul salonului o- 
ficial se află portretele președin
ților Nicolae Ceaușescu și Albert 
Bernard Bongo, încadrate de dra
pelele de stat ale României și Ga
bonului. Pe mari pancarte sînt În
scrisa urările : „Bun venit în Re
publica Socialistă România Exce
lenței Sale domnului Albert Bernard 
Bongo, președintele Republicii Ga- 
bonezef*. „Să se dezvolte continuu 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Gaboneză, in In
teresul ambelor noastre popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii in lu
me".

In lntîmpinarea solilor poporului 
gabonez au venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Se află, de asemenea, de față to
varășii Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec, Gheorghe Cioară, Emil 
Drăgănescu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan. Dumitru Po
pescu, Iosif Uglar, Nicolae Giosan, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, loan 
Ursu, George Macovescu, ministrul 
«facerilor externe, și alți membri ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale, generali.

Sint prezenți ambasadorul țării 
noastre in Republica Gaboneză, 
Porfir Negrea, și ambasadorul Ga
bonului Ia București, Jean Firmin 
N’Gondet.

Este ora 11,00. Aeronava prezi
dențială — care a fost escor
tată de la frontieră de avioane cu 
reacție ale forțelor noastre armate 
— aterizează.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu salută 
cu căldură pe președintele Albert 
Bernard Bongo și pe doamna Jose
phine Bongo, la coborîrea din avi
on. Cei doi șefi de stat iși string 
Îndelung miinile, prietenește.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Josephine 
Bongo iși string miinile cu cordia
litate.

Șeful statului gabonez este înso
țit în vizita oficială de prietenie în 
țara noastră de El Konighi Okum- 
ba D’Okwatsegue, ministrul aface
rilor externe și al cooperării, Geor
ges Rawiri, ministru de stat, însăr
cinat cu transporturile, aviația ci
vilă, marina comercială și Oficiul 
căii ferate transgaboneze, Edouard 
Alexis Mbouy Boutzit, ministru de 
stat, însărcinat cu minele, energia și 
resursele hidraulice. Paul Moukam- 
bi, ministrul economiei și finanțe
lor, Etienne Guy Mouvagha, mi
nistru consilier personal al pre
ședintelui republicii, însărcinat pen
tru relațiile cu Oficiul național al 
pădurilor al Gabonului, Michel An- 
chouey, ministru delegat la pre
ședinția republicii, însărcinat cu 
planul, dezvoltarea și amenajarea 
teritoriului, Etienne Moussirou, mi
nistrul comerțului și industriei, Le
on Auge, secretar de stat la pre
ședinția republicii, de âlte persoa
ne oficiale.

Are loc prezentarea onorului de 
către garda militară.

Ceremonia continuă cu intonarea 
imnurilor de stat ale Gabonului și 
României, în timp ce răsună 21 de 
salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Albert Bernard Bongo trec în re
vistă garda de onoare.

Șefului statului gabonez fi sint 
prezentați apoi șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
precum și persoanele oficiale româ
ne venite în întîmpinare.

Numeroși bucureșteni aflați pe 
aeroport participă cu însuflețire la 
întîlnirea dintre cei doi președinți, 
aclamind minute în șir.

Un grup de pionieri oferă buchete 
de flori.

In uralele și ovațiile celor de față, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Albert Bernard Bongo părăsesc ae
roportul într-o mașină escortată de 
motocidiști. Pe traseu are loc a- 
ceeași caldă primire. Mii și mii de 
cetățeni al Capitalei aclamă pentru 
prietenia româno-gaboneză. reafir- 
mînd solidaritatea poporului nos
tru cu lupta poporului gabonez, 
a tuturor popoarelor africane pentru 
dezvoltare liberă, de sine stătătoare, 
pentru dreptul de a fi stăpîne pe 
propria soartă.

în această atmosferă sărbătoreas
că, coloana oficială de mașini se 
Îndreaptă spre reședința rezervată 
distinșilor oaspeți.

La sosire, pe aeroportul Otopeni

AU ÎNCEPUT CONVORBIRILE OFICIALE
La Palatul Republicii au început, 

luni, 23 iunie, convorbirile oficiale 
între președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Gaboneze, Albert Bernard Bongo.

La convorbiri participă :
Din partea română — Ștefan Voi

tec, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Dumitru Popescu, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Vasile Patilineț, mi
nistrul economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, George Ma
covescu, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Traian Du- 
daș, ministrul transporturilor și tele
comunicațiilor, Vasile Pungan, con

silier al președintelui republicii. Iu
lian Văcărel, prlm-adjunct al minis
trului finanțelor. Porfir Negrea, am
basadorul României in Republica Ga
boneză.

Din partea gaboneză — El Konighi 
Okumba D’Okwatsegue, ministrul a- 
facerilor externe și al cooperării, 
Georges Rawiri, ministru de stat, în
sărcinat cu transporturile, aviația ci
vilă, marina comercială și Oficiul 
căii ferate transgaboneze, Edouard 
Alexis Mbouy Boutzit, ministru de 
stat, însărcinat cu minele, energia șl 
resursele hidraulice. Paul Moukambi, 
ministrul economiei șl finanțelor, 
Etienne Guy Mouvagha, ministru 
consilier personal al președintelui 
republicii, însărcinat pentru rela
țiile cu Oficiul național al pădurilor 
al Gabonului, Michel Anchouey, mi
nistru delegat la președinția repu
blicii, însărcinat cu planul, dezvol

tarea și amenajarea teritoriului, 
Etienne Moussirou, ministrul comer
țului și industriei, Leon Auge, se
cretar de stat la președinția repu
blicii, consilier special al șefului sta
tului, Jean Firmin N’Gondet, amba
sadorul Gabonului la București, Jean 
Felix Adande, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Externe și 
Cooperării, Louis Gaston Mayila, di
rectorul cabinetului președintelui 
republicii, Jean Baptiste Ngomo și 
Paul Kounda Kiki, consilieri ai pre
ședintelui republicii.
(Continuare în pag. a III-a)

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea președintelui
Albert Bernard Bongo și a doamnei Josephine Bongo

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, luni, un dineu 
oficial în onoarea președintelui Re
publicii Gaboneze, Albert Bernard

Bongo, și a doamnei Josephine 
Bongo.

Au luat parte tovarășii Ștefan Voi- 
tec, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Emil Drăgănescu, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor

ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, losif 
Banc, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ioan Ursu, Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, George Macovescu, minis-

trul afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești.

(Continuare in pag. a III-a)

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte, Stimată doamnă Josephine Bongo,Doamnelor și domnilor,Constituie o deosebită plăcere pentru noi să vă avem ca oaspeți ai României socialiste, pe dumneavoastră, domnule președinte, pe doamna Bongo, pe ceilalți prieteni gabonezi. Doresc, cu acest prilej, să vă adresez, încă o dată, un călduros salut de bun venit în țara noastră.Ne bucură că, în ultima perioadă, relațiile româno-gaboneze au cunoscut o serie de progrese, atît pe tărîm politic, cît și economic, tehnlco-științific și cultural. însăși vizita dumneavoastră constituie o expresie a evoluției pozitive a acestor relații, a dorinței celor două țări de a întreține raporturi

tot mai strînse, de prietenie și colaborare.Există toate condițiile ca relațiile româno-gaboneze să se dezvolte tot mai larg, și-mi exprim speranța că întîlnirile și convorbirile noastre, înțelegerile și acordurile ce vor fi încheiate vor întări prietenia și colaborarea româno-gaboneză, vor stimula dezvoltarea cooperării dintre cele două țări. A- ceasta corespunde pe deplin intereselor popoarelor român și gabonez și servește, totodată, cauzei generale a colaborării internaționale și a păcii în lume.Cunoaștem eforturile ce le face poporul gabonez pentru dezvoltarea sa economico-socială independentă. Ca prieteni sinceri ne bucură aceste succese și urăm din toată
(Continuare in pag. a III-a)

Toastul președintelui
Albert Bernard BongoDomnule președinte.Doamnă Elena Ceaușescu,Excelențe,Doamnelor, domnilor.Avem sentimentul foarte reconfortant că ne aflăm într-o tară prietenă. Căldura primirii și ospitalitatea de care ne bucurăm ne conving că nu ne-am înșelat asupra naturii și-calității sentimentelor pe care poporul român le nutrește față de poporul gabonez.Aș vrea să vă mulțumesc foarte sincer și să vă spun, domnule președinte, în ce măsură soția mea, delegația care mă însoțește și eu însumi sîntem mișcati de atîtea dovezi de atenție și simpatie.Toate acestea constituie pentru noi tot atîtea motive de a crede în succesul vizitei noastre. în esen

ță, după părerea noastră, trebuie

să folosim acest prilej pentru a organiza relațiile între cele două țări astfel îneît să la dinamizăm și să le transpunem treptat în acțiuni concrete, pozitive și binefăcătoare. Aceasta presupune, atît de o parte, cît și de cealaltă, voința de a depăși stadiul platonic și protocolar pe care îl au adesea relațiile internaționale — așa cum rezultă din concepția clasică despre diplomație încă în vigoare în țările dezvoltate — pentru a acorda întîieta- te schimburilor comerciale și culturale, dezvoltării economice, transferurilor de tehnici și tehnologie.Se pune problema promovării și întăririi cooperării popoarelor noastre, a solidarității lor internaționale.Istoria cunoaște foarte multe e-
(Continuare in pag. a III-a)

Deși timpul 
fn toată tara 
tate lucrările 
recoltarea cerealelor păioase, între
ținerea culturilor și evacuarea ape
lor de pe semănături in zonele 
unde se constată acest lucru. Din 
datele centralizate ieri la Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor rezultă că orzul a 
fost recoltat de pe 50 la sută din 
suprafețele cultivate in întreprin
derile agricole de stat și 38 la sută 
in cooperativele agricole de pro
ducție. Au încheiat această lucrare 
cooperativele agricole din județele 
Ialomița, Constanta, Tulcea, Brăila. 
Buzău ; intr-un stadiu avansat se 
află cele din județele Vaslui, Ilfov, 
Galati. Prahova. Vrancea și Me
hedinți. Avînd in vedere faptul că 
timpul se menține instabil, trebuie 
luate operativ măsuri organizato
rice și tehnice pentru folosirea de
plină a capacității de lucru a com
binelor și a preselor de balotat 
paie, astfel incit orzul să fie re
coltat intr-un timp cit mai scurt.

Tinind seama de faptul că în a- 
ceastă vară solul este bine apro
vizionat cu apă, trebuie depuse 
eforturi susținute in vederea de
pășirii planului la insămîntarea 
culturilor duble. La indicația con
ducerii partidului, organele de spe
cialitate au obligația de a îndruma

se menține instabil, 
continuă cu intensi- 
agricole de sezon :

în
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po- 
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cooperativele agricole ca, 
metrele irigate, după orz 
să se însămînțeze legume . 
rumb pentru boabe. Se cere 
printr-o temeinică organizare 
muncii, in decurs de 48 de 
după recoltat, orice suprafață eli
berată să fie lnsămînțată. Aplicînd 
aceste indicații, cooperativele agri
cole din județele Constanța. Tul
cea și Brăila au însămînțat mari 
suprafețe cu porumb pentru boabe 
și cu legume. Din această săptămî- 
nă, în județele din sudul țării se va 
trece cu toate forțele la recoltatul 
griului. Intrucît în această perioa
dă sint și alte lucrări de executat, 
se impune o temeinică organizare 
a muncii, astfel ineît combinele și 
celelalte utilaje agricole să fie 
losite din plin.

Satele trăiesc zile de muncă 
tensă. Zile „de vîrf“ pe ogoare, 
muniștii sînt chemați să se situeze 
în fruntea tuturor acestor acțiuni, 
să fie exemplu de vrednicie, să 
mobilizeze întregul sat la realiza
rea grabnică și in cele mai bune 
condiții a lucrărilor de pe ogoare. 
Totodată, li se cere să sprijine ini
țiativele mecanizatorilor care au 
hotărît să lucreze și noaptea la eli
berarea și pregătirea terenului. 
Sînt zile hotărîtoare pentru recol
tă. Să le folosim din plin pentru 
a nu pierde nid un bob 1

ÎN PAGINA A ll-A 
ACUM, IN AGRICULTURA

Zwa de muncă

fo-
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e „ziua-lumină" prelungită
la lumina farurilor

Relatări ale corespondenților noștri
Succese care apropie ora marelui bilanț

CINCINALUL jNAINTE DE TERMEN

sesiuni a C.A.E.R.
Luni după-amiază a plecat, la 

Budapesta, delegația Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Manea Mănescu, primul mi
nistru al guvernului, care va parti
cipa la lucrările celei de-a XXIX-a 
sesiuni a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Din delegație fac parte tovarășii 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Mihai Mari
nescu, viceprim-ministru al guver
nului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, reprezentant 
permanent al Republicii Socialiste 
România in Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Ion St. 
Ion, secretar general al Consiliului 
da Miniștri, Gheorghe Stoica, locții
torul reprezentantului permanent al 
României in C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea* 
sa. delegația a fost salutată de to
varășii Janos Fazekas. Paul Nicules- 
cu, Iosif Banc, de miniștri gi alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Gy&rgy Biczo, am
basadorul R.P. Ungare la București, 
gi membri ai ambasadei.

★
La sosirea la Budapesta, pe aero

portul Ferihegy, delegația a fost in- 
tîmpinată de Lazar Gyorgy, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, Szeker Gyula și Huszar 
Istvan, membri ai C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Bondor Josef, ministrul con
strucțiilor și dezvoltării orașelor, 
Marjai Jozsef, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe, alte per
soane oficiale ungare, precum și de 
Nikolai Fadeev, secretar al C.A.E.R.

Au fost prezenți, de asemenea, 
loan Cotoț, ambasadorul României 
la Budapesta, și membri ai amba
sadei.

La dineul oficial
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Succese care
apropie ora

marelui bilanț:

CINCINALUL

DE TERMEN
Teleorman

De cîteva zile, în cîmpia cu
prinsă Intre Călmățui și Gla- 
vacioc, ca de altfel pe întreg 
cuprinsul județului Teleor
man, mecanizatorii, coopera
torii se întrec în bătălia pen
tru secerișul orzului de pe 
cele 16 500 ha. Combinele îna
intează una după alta, iar din 
buncăre orzul este preluat 
direct în remorci sau autoca
mioane și transportat la baze
le de recepție. Din urmă, ma
șini, oameni adună paiele în 
baloturi pe care le scot la 
marginea miriștii spre a lăsa 
loc plugurilor și discurilor. Se 
însămînțează a doua cultură 
care se va întinde pe circa 
85 000 ha. V a s i 1 e Boncotă, 
director adjunct al direcției 
agricole, care ne însoțește in 
raidul nostru, ne spune că lu
crările agricole de vară au 
fost pregătite bine. Intr-ade
văr, in cele mai multe locuri 
activitatea este organizată pe 
formații de mașini, în flux

, continuu, iar. „regațtizarea lor . T- — ~
pe parcele , este astfel făcută zeci și sute de oameni, nu se 
Incit grupei respective de ma
șini să i se asifcure continuu 
de lucru pe întreaga durată a 
zilei, deplasarea combinelor 
spre alte tarlale făcindu-se, de 
regulă, numai seara.

La ferma Luciu, a I.A.S. 
Zîmnicele, pe o solă situată 
undeva pe locul fostei bălți 
Suhaia, numărăm 8 combine 
„Gloria* care pătrund, cu fie
care rotire, tot mai adine în 
inima lanului de orz, lăsînd 
în urmă valuri de paie aurii 
ți miros de miriște proaspătă. 
Mecanizatorii Nicolae Opriș

Pîrvu, 
la al

La seceris £
Florea Barbu, Petre 
Ilie Nicolae se aflau
nouălea buncăr și erau ho- 
târîți să nu iasă din brazdă 
pînă nu-1 vor umple și pe cel 
de-al 28-lea. Seară de seară, 
la ieșirea din schimb, la fer
ma Luciu mecanizatorii mai 
zăbovesc o clipă la capătul 
miriștii pentru a cinsti frun

clasă tocmai în asemenea la
nuri, iar mecanizatorii — pri
ceperea. La Măldăeni se lu
crează ca in întreg județul, 
printre ferestrele de ploaie. 
Prezenți în cîmp, inginera 
șefă a cooperativei, Aurelia 
Voinescu, și șeful de fermă, 
ing. Gh. Blaj, verifică în per
manență umiditatea holdelor

RITM BUN, DAR ELIBERAREA 
TERENURILOR DE PAIE SE FACE PREA LENT 

Șl INTIRZIE INSĂMINȚAREA 
PORUMBULUI PENTRU BOABE

tașul zilei. Directorul I.A.S. 
Zimnicele, Eugeniu Matei, 
afirma : „Atunci cînd e vorba 
de truda de un an de zile a
poate admite nici un rabat la 
calitate. Or, la noi calitatea se
cerișului se măsoară în boabe. 
Și cu cît se pierd mai puține 
acum, la strins, cu atît îi apre
ciem mai mult pe combineri".

La ieșirea din Zimnicea fa
cem un scurt popas la margi
nea unui lan de orz aparținînd 
cooperativei agricole Zimnicea. 
Aici mecanizatorii harnici, 
neobosiți „dau de lucru" celor 
de la transport. Pe unele por
țiuni, vîntul și ploile au cul
cat orzul. Combinele „Gloria" 
însă își dovedesc marea lor

ți, împreună cu președintele 
cooperativei, Constantin Tui- 
nea, decid asupra cantităților 
care vor trebui deocamdată 
păstrate In unitate pentru us-

Se poate aprecia, b i 
dese faptele oamenilor, că- 
actuala campanie a debutat 
promițător, că sint toate con
dițiile create pentru a strings 
fără pierderi recolta. Trebuie 
făcute eforturi pentru ca vi
teza zilnică să fie atinsă și 
chiar depășită, să fie eliberat 
rapid terenul de paie în ve
derea însămînțării culturilor 
duble. Pentru că tocmai aici 
sint probleme. La întreprin
derea agricolă Zîmnicele, su

prafața de pe care se recol
tase orzul la ferma nr. 4 era 
plină de paie. Ing. Eugeniu 
Matei, directorul întreprinde
rii, ne spunea : „Nu putem 
elibera terenurile in ritmul 
în care se desfășoară recolta
rea. Am balotat paiele de pe 
100 ha, dar recoltate avem 
430 ha cu orz. Față de actuala 
dotare cu prese, nu se poate 
realiza o corelare între viteza 
de recoltat cu cea de balotat 
paie și eliberarea terenului. 
Voi solicita S.M.A. cîteva 
prese. Cu cele 8 ale întreprin
derii, terenul va putea fi eli
berat repede". Ceea ce direc
torul de la Zîmnicele face în 
Înțelegere cu vecinii ar 
bui să se organizeze de 
direcția agricolă. Există 
ferență de dotare atit 
secțiile S.M.A., cit și 
acestea și I.A.S. Presele 
trebui dirijate rapid ___
unde se poate lucra. In județ, 
stațiunile de mecanizare dis
pun de 646 prese de balotat, 
la care se adaugă 150 sosite
din alta județe, fcfeei’' irtfeza

dove-: tnnicâ ludriî-kr ti te
4 000 ha. Folosirea lor deplină 
ar permite ca în decurs de cel 
mult 10 zile să se elibereze 
terenul destinat culturilor du
ble, care trebuie Insămînțate 
pînă la 5 iulie. Nesoluționarea 
rapidă a acestei situații poate 
determina întîrzierea însămîn
țării porumbului pentru boabe.

tre- 
către 
o di- 
lntre 
Intre 

ar 
acolo

Ion HERȚEG, loslt 
POP, Ion TOADER

Orzul in magazii, 
sămînța de porumb 

sub brazdă
Pe scurt de la corespondenții „Scînteii" 

din județe

BRĂILA. După terminarea 
recoltării orzului, mecanizato
rii și cooperatorii de pe ogoa
rele județului Brăila au trecut 
cu toate forțele la pregătirea 
terenului ți însămlnțarea .cul
turilor duble. Cooperativele a- 
gricole vor însămlnța în total 
15 000 ha cu porumb boabe în 
cultură dublă ți 900 ha de le
gume. Alte 10 000 de ha cu po
rumb boabe vor fi Insămînțate 
în întreprinderile agricole de 
stat. Pînă acum, cooperativele 
agricole au lnsămtnțat 3 200 ha 
cu porumb pentru boabe. (B. 
Constantin).

TULCEA. In unitățile agri
cole de stat ți cooperatiste din 
județul Tulcea recoltatul or
zului s-a încheiat. Pe cele a- 
proape 10 000 hectare eliberate 
de această cultură lucrătorii o- 
goarelor desfășoară acum ba- 
lotarea și eliberarea terenului 
de paie, efectuarea de arături 
ți însămlnțarea cu culturi du
ble. Mult avansate cu aceste 
lucrări sînt Întreprinderile a- 
gricole de stat Traianu și Baia, 
cooperativele agricole Somova, 
Niculițel și Beștepe. A înce
put, totodată, recoltarea griu
lui. (Vasile Nicolae).

DOLJ. Pornind de la consi
derentul că acest an este deo
sebit de favorabil culturilor 
duble, In județul Dolj se va 
semăna o suprafață totală de 
circa 90 000 hectare. Se află In 
toi recoltatul orzului de pe 
cele 14 767 hectare în C.A.P. și 
7 246 hectare In I.A.S. Cu toa
te că, pe ansamblu, demarajul 
este bun, totuși nu s-a asigu
rat declt 60 Ia sută din sămînța 
necesară pentru culturile du
ble. Sînt ți cazuri cînd se cre
ează un decalaj prea mare în
tre recoltat, eliberarea ți pre
gătirea terenului și însămînțat. 
Nu întotdeauna se folosesc 
presele pe întreaga durată a 
zilei-lumină. (Nicolae Băbălău).

TIMIȘ : Duminică, pe ogoa
rele județului Timiș au fost 
recoltate 3 000 ha cu orz. De 
exemplu, mecanizatorii de la 
S.M.A. Gottlob, lucrînd cu 35 
de combine „Gloria" și C—3. 
au secerat în această zi 270 
ha cu orz, iar cei de la S.M.A. 
Periam — 135 ha. Suprafețe

însemnate au fost recoltate și 
în cooperativele agricole din 
raza de activitate a S.M.A. Sîn- 
nicolaul Mare și Cărpiniș. Mii 
de țărani cooperatori, cărora 
le-au venit în ajutor ceilalți lo
cuitori ai comunelor angajați 
în întreprinderi și instituții, au 
prășit în această zi peste 2 600 
ha cultivate cu porumb. (Ce
zar Ioana).

VRANCEA : în județul Vran- 
cea se recoltează orzul pe ul
timele suprafețe. Pînă ieri, 23 
iunie, orzul a fost strîns de 
pe 3 051 ha, din 3 531 ha pla
nificate. în unele consilii in- 
tercooperatiste, ca de exemplu 
Sihlea, Ciorăști, Nănești, a- 
ceastă lucrare a și fost înche
iată. în cooperativa agricolă 
Vulturul campania de recol
tare a păioaselor și de însă- 
mînțare a culturilor duble a 
fost organizată pînă în cele 
mai mici amănunte. Intrucît 
era nevoie de mijloace de 
transport suplimentare, s-a gă
sit soluția în cadrul coopera
tivei. Cele 56 de căruțe au fost 
organizate în formații de lucru 
care vor efectua transportul 
baloților de paie, mijloacele 
mecanice fiind destinate lucră
rilor de recoltat (Dan Drăgu- 
lescu).

BUZĂU. Numeroase unități 
agricole au Încheiat secerișul 
orzului. Timpul călduros din 
ultima vreme a favorizat coa
cerea griului. Astfel, In coo
perativele agricole Largu. Ma- 
xenu, C. A. Rosetti, combinele 
au intrat în lan, secerînd sim- 
bătă primele 80 hectare care 
au deschis campania griului în 
sezonul 1975. (Mihai Bâzu).

VASLUI. în județul Vaslui 
recoltatul orzului a început 
mai tîrziu. Pentru a încheia 
cît mal grabnic acțiunea, du
minică 22 iunie a.c., mecaniza
torii vasluieni s-au aflat în 
cîmp, înregistrînd un ritm 
sporit celui de pînă acum. Cu 
cele aproape 900 de hectare 
recoltate duminică și aproxi
mativ tot atîtea în cursul zilei 
de ieri, 23 iunie. în C.A.P. din 
județ recolta de orz a fost 
strînsă de pe circa 4 500 ha, 
din cele 6147 ha ocupate cu 
această cultură. (Crăciun Lă- 
luci).

La Cooperativa agricolâ din Conțeștl, județul Teleorman, 
orzul mai umed este lopâtat continuu, depozitat pe plat
forme, pentru a fi uscat șl expediat în bune condiții bazei 

de recepție

în zonele unde a plouat intens

ACTIVITATE NEÎNTRERUPTA 
PENTRU EVACUAREA APELOR

Potrivit informațiilor comu
nicate de Institutul de meteo
rologie și hidrologie, cantită
țile de apă rezultate pe me
tru pătrat ca urmare a ploi
lor căzute duminică în zona 
de sud a țării au fost foarte 
mari : București — 60 litri ; 
Videle — 60 litri ; Titu — 51 
litri, Roșiorii de Vede — 49 
litri, Pitești — 45 litri, Bechet 
— 52 litri, Predeal — 90 de 
litri etc.

Este necesar ca peste tot 
unde se consțată exces de 
apă să fie săpate canale și 
șanțuri de scurgere, să fie fo
losite motopompele la dever
sarea apei in riuri. La aceste 
lucrări trebuie antrenați toți 
locuitorii satelor, astfel incit 
în timpul cel mai scurt tot ex
cesul de apă să fie evacuat de 
pe semănături.

în județul BRAȘOV au fost 
acoperite de ape peste 15 000 
hectare. Pentru evacuarea lor, 
în unitățile afectate s-au con
stituit echipe speciale care au 
lucrat intens la evacuare, 
prin executarea de șanțuri, de 
diguri etc. La C.A.P. Hoghiz, 
spre exemplu, s-au executat 
șanțuri în lungime de aproa
pe 1 000 metri liniari. într-un 
mod similar s-a lucrat și în 
alte unități agricole — C.A.P. 
Șercaia, Voila, Feldioara — 
unde cooperatorii au acum de 
luptat cu apele Vulcăniței, pre
cum și cu cele ale Oltului. A-

colo unde condițiile au per
mis s-a trecut de îndată la 
reînsămințarea suprafețelor 
calamitate. S-a lucrat intens, 
de dimineața pînă seara tîr
ziu. In ultimele 3—4 zile au 
fost reînsămînțate circa 400 ha. 
(Nicolae Mocanu).

Ploile din ultimele zile au 
afectat culturile agricole din 
unele zone ale județului AR
GEȘ. La Leordeni apele rîu- 
rilor Buzișteanca și Băila 
s-au revărsat peste 500 hec
tare. Oamenii au făcut stăvi- 
lare din saci cu pămint, au 
săpat șanțuri. Acum moto
pompele lucrează din plin 
pentru golirea ochiurilor de 
apă rămase pe culturi. Și Ia 
Călinești sute de săteni cu 
casmale și sape au făcut șan
țuri și au forțat apa șl viitura 
să se retragă. De asemenea, 
la Topoloveni acțiunea de în
lăturare a apelor a continuat 
și in cursul zilei de ieri.

în județul MARAMUREȘ, 
pretutindeni unde a fost nece
sar. s-au săpat șanțuri și cana
le pentru scurgerea mai rapidă 
a apelor de pe tarlale. Așa s-a 
procedat în cooperativele agri
cole din Seini, Ulmeni, Che- 
lința, Copalnic, Mănăștur și 
altele. Parcelele pe care, din 
cauza umezelii, nu s-a putut 
intra cu tractorul pentru a fi 
prășite mecanic, au fost pră
șite cu caii. (Gh. Susa).

Primim la redacție șî publicăm zilnic știri din toate colțurile 
țării in legătură cu realizarea cincinalului Înainte de termen. 
Sint mesaje muncitorești vil, emoționante, mesaje de muncă 
și împlinire. „Cincinalul a fost înfăptuit I* — lată cuvinte, care 
nu pot să nu stirnească emoție și mindrie.

Cite Întreprinderi, cite unități economice au Îndeplinit piuă 
acum cincinalul ? Este, practic, greu de ținut o statistică „la 
zi*. Evenimentele o iau Înaintea raportărilor. In Capitala țării, 
de aici de unde a fost lansată chemarea pentru Înfăptuirea cin
cinalului in patru ani și jumătate, oamenii muncii din industria 
a cinci sectoare au anunțat acest succes ; in județul Mureș, 32

de unități economice au îndeplinit cincinalul, in județul Fra- 
hova — 30 de unități, in județul Satu-Mare — 22 de unități, iar 
in județul Neamț — 10 unități. Și așa mal departe. Căci in fie
care județ există acum, aproape de jumătatea anului 1975, nu
meroase unități care au raportat încheierea cincinalului.

Cine vor fi ciștigătoril acestei impresionante Întreceri 7 Deo
camdată nu se poate preciza. Dar in mod cert, Întreaga țară, 
noi toți vom fi adevărații ciștigători ai marii întreceri. Căci 
Iuptind pentru mai mult, mai bine, mai eficient luptăm pen
tru progresul mai rapid și multilateral al țării, pentru propria 
noastră bunăstare.

Cu șase luni și jumătate 
mai devreme

Colectivul de muncitori, tehnicieni și 
Ingineri de la ÎNTREPRINDEREA DE 
PANOURI ȘI TABLOURI ELECTRICE 
DIN ORAȘUL ALEXANDRIA a anunțat 
Îndeplinirea cu 6 luni și jumătate mai 
devreme a sarcinilor de plan la producția 
globală pe întregul cincinal. Pînă la sfîr- 
șitul anului, întreprinderea amintită va 
obține o producție suplimentară în va
loare de peste 380 milioane lei. Aceasta 
aste cea de-a 6-a unitate economică din 
județul Teleorman care a atins cotele fi
nale ale actualului cincinal. (I. Toader).

Pînă la sfîrșitul anului — 
6 000 garnituri de mobilă 

îtt’
O nouă unitate din industria jude

țului Vaslui a raportat îndeplinirea inte
grală a prevederilor planului cincinal : 
ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE A 
LEMNULUI DIN ORAȘUL VASLUL al 
cărei colectiv a atins cotele finale la toți 
indicatorii actualului cincinal cu 16 
zile mai devreme față de angajamentul 
asumat In întrecerea socialistă.' Pînă la 
sfîrșitul acestui an se prevede a se re
aliza suplimentar o producție globală de 
80 milioane lei. Totodată vor fi livrate be
neficiarilor, în plus, peste 6 000 garnituri 
de mobilă. (C. Lăluci).

Reșița: peste plan — 
17125 tone de oțel și 
12650 tone de fontă

Colectivul Combinatului siderurgic 
Reșița — care a chemat la întrecere socia
listă pe acest an siderurgiștii din întrea
ga țară — raportează noi și prestigioase 
succese în muncă. Oțelarii și fumaliștii 
și-au îndeplinit și depășit angajamentele 
asumate pe întregul an, realizînd, de la 
Începutul anului șî pînă acum, peste pre
vederile de plan 17125 tone oțel și, res
pectiv, 12 650 tone fontă. Succese remar

organizațiile de partid, 
al COMBINATULUI DE

cabile au înregistrat șl celelalte colec
tive din combinatul siderurgic. Peste pre
vederile planului s-au dat 22 000 tone mi
nereu aglomerat pentru furnale, aproape 
20 000 tone calcar, peste 23 000 tone lami
nate, 1 000 tone cocs și alte produse. Da 
remarcat este faptul că sporurile de pro
ducție s-au obținut în principal pe seama 
creșterii productivității muncii, economi
sirii materiilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei. (Nicolae Catană).

Ritm înalt de creștere 
a productivității muncii 
Mobilizat de 

harnicul colectiv
PRELUCRARE A LEMNULUI DIN PI
TEȘTI, unitate care a chemat Ia între
cere întreprinderile pe ramură, reușește 
ca lună dc lună să realizeze un ritm înalt 

■ de productivitate s miiricii. în 5 luni, la 
, indicatorul respectiv, s-a realizat o creș- 

tere de 9,5 la șută față de plan. Căile pe 
’" eâre se acționează pentru creșterea efi

cienței tn muncă sint modernizarea pro
ceselor tehnologice, optimizarea structurii 
producției, ridicarea calificării și policali
ficării muncitorilor. De exemplu, la fa
brica de mobilă nr. 1, prin lucrările de 
modernizare în curs de desfășurare, se 
estimează dublarea productivității muncii. 
(Gheorghe Cîrstea).

13000 tractoare livrate 
in plus la export

Creșterea ți diversificarea continuă 
a producției de tractoare au permis colec
tivului întreprinderii din Brașov să ex
porte un număr din ce în ce mai mare de 
tractoare, ceea ce a contribuit ca planul 
cincinal la export să fie îndeplinit încă 
la sfîrșitul anului trecut. Pînă în prezent, 
colectivul întreprinderii brașovene a li
vrat pieței externe, peste prevederile cin
cinalului, mai mult de 13 000 tractoare, 
cifră care pînă la finele acestui an se va 
ridica la peste 22 000. In prezent, tractoa
rele românești lucrează pe ogoarele a pes
te 80 de țări. Demn de subliniat e faptul 
că un număr însemnat de tractoare au 
fost exportate în ultima perioadă în țări 
mari producătoare de tractoare, ca S.U.A., 
Franța, Anglia, Italia etc. (N. Mocanu).

Suplimentar — 
1500 apartamente

Colectivul trustului județean de con
strucții Cluj a realizat planul pe Întregul 
cincinal cu 70 de zile mai devreme decît 
angajamentul inițial. Pînă la finele anu
lui, constructorii clujeni vor realiza peste 
prevederile cincinalului o producție de 
construcții-montaje și industrială în va
loare de 420 milioane lei. Se vor con
strui suplimentar 1 500 apartamente, do
tări ediiitar-gospodărești și soclal-cultu- 
rale, se vor fabrica tn poligoanele proprii 
o mare cantitate de elemente prefabrica
te pentru construcții de locuințe și indus
triale, precum și alte materiale de con
strucții. (Al. Mureșan).

Importante economii 
la cheltuielile materiale
Preocupările colectivului de Ia Combi

natul de celuloză și hîrtie din Călărași 
pentru continua îmbunătățire a procesu
lui de fabricație s-au materializat în ob
ținerea, de la începutul anului, a unor e- 
conomli în valoare de aproape 1,5 milioa
ne lei. Aceste realizări au fost posibila 
prin măsurile aplicate pentru creșterea 
vitezei de lucru a instalațiilor, perfecțio
narea unor utilaje, creșterea uniformită
ții tocăturii de paie, sporirea gradului de 
recuperare a fibrelor și sărurilor sodice 
și altele. (L. Ciubotaru).

Producții superioare 
de minereu în abataje
La exploatarea minieră Leșu Ursului • 

fost atins angajamentul asumat la Înce
putul acestui an : realizarea in peste 65 
la sută din abataje a unei producții de 
cel puțin 950 tone minereu pe lună. Prin
tre căile care au dus la acest Important 
succes se află asigurarea din timp a re
zervelor de minereu, creșterea capacității 
abatajelor, precum și extinderea tehnolo
giilor moderne de exploatare. Măsurile 
ce se întreprind în prezent vizează gene
ralizarea pină la finele anului a acestor 
metode pînă la 75 la sută din abataje.

(Agerpres)
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Cooperarea reintră pe făgașul normal
In articolul „Combinatul 

chimic din Borzești adresează 
un nou apel furnizorilor de u- 
tilaje", publicat în „Scînteia" 
din 19 iunie a.c., se preciza 
faptul că, din cauza unor fur
nizori care nu-și respectă o- 
bligațiile asumate, este rămas 
mult în urmă montajul utila
jelor la două importante o- 
biective — uzina de cauciuc 
polii zoprenic și uzina de sodă 
electrolitică. Și pentru a nu 
se periclita termenele de pu
nere în funcțiune a acestor 
capacități de producție — tri
mestrul IV 1975 — chimiștii 
de la Borzești au adresat un 
nou apel furnizorilor de uti
laje. Iată, acum, răspunsul 
unităților vizate în articolul 
amintit.

ÎNTREPRINDEREA DE U- 
TILAJ CHIMIC - GAEȘTI : 
„Contractul pentru utilajele 
necesare Combinatului chimic 
din Borzești a fost perfectat la 
13 februarie a.c., întreprinde
rea noastră fiind pusă în si
tuația de a semna contractul 
cu termen de livrare — 30 
martie 1975. Sprijiniți de 
Centrala de utilaje șî piese de 
schimb pentru industria chi
mică București, în întreprin
dere s-au luat măsuri ener
gice. In prezent, din res
tanța de 101,9 tone uti
laje sint finalizate și gata 
pentru a fi livrate un număr 
de 3 utilaje (10,4 tone) ; in 
luna iunie vom executa com
plet 3 utilaje (23,4 t) și, par
tial, un alt utilaj (40 t) sta
bilit a fi livrat In tronsoane 
gabaritice. Pînă la jumătatea 
lunii iulie se vor lichida in
tegral restanțele". Răspunsul 
este semnat de directorul teh

nic al întreprinderii, ing. 
L Negru.

La ÎNTREPRINDEREA „23 
AUGUST" DIN CAPITALA 
am discutat cu ing. Liviu Jov- 
mir, director tehnic. Interlo
cutorul nostru ne-a precizat : 
„Am acordat și vom acorda 
tot sprijinul nostru chimiști- 
lor din Borzești". în secțiile de 
fabricație am aflat că, de fapt,

port a sosit în cursul lunii mai 
a.c. Cit privește țeava din 
otel carbon, aceasta a fost 
contractată cu întreprinderea 
„Republica" — București și 
întreprinderea de țevi — Ro
man, cu termene de livrare în 
primul trimestru. întreprin
derea „Republica" a livrat 
cantitățile contractate, inte
gral, la 23 mai 1975. Țeava 
contractată cu întreprinderea

la semnalul „Scînteii", cinci mari întreprinderi 
răspund operativ apelului 

adresat de chimiștii de la Borzești
încă de la începutul acestei 
luni sînt gata toate cele 6 re
zervoare sferice destinate uzi
nei de cauciuc poliizoprenic. 
Ca atare, ele pot fi ridicate 
neintîrziat de beneficiarii din 
Borzești. Și încă un amănunt 
surprinzător : în secția cazan- 
gerie nl s-a spus că recepția 
acestor utilaje a fost efectua
tă, tn uzină, de specialiști ai 
beneficiarului. Să fi fost oare 
exigența beneficiarului mal 
scăzută în deplasare decît a- 
cum ?

De la ÎNTREPRINDEREA 
DE UTILAJ CHIMIC — FĂ
GĂRAȘ am primit următorul 
răspuns : „La I.U.C. Făgăraș, 
un număr de 9 utilaje nu au 
fost executate pînă în prezent 
din cauza lipsei de materiale : 
țeavă inoxidabilă din import 
și țeavă din oțel carbon din 
tară. Țeava inoxidabilă din im-

din Roman nu a fost însă li
vrată și, la intervenția noas
tră, comanda a fost preluată 
de întreprinderea „Republica" 
și onorată la 30 mal a.c. Uti
lajele pentru care s-au asigu
rat materialele necesare sînt 
programate și se vor executa 
în cursul lunilor iunie și iu
lie, fiind utilaje mari și cu un 
ridicat grad de complexitate. 
Pentru schimbătorul de 250 
mp, țeava necesară este con
tractată la întreprinderea „Re
publica" pentru luna iulie, co
manda urmînd a fi terminată 
în luna august a.c.". Semnea
ză : director ing. I. Constan- 
tinescu.

Răspunsul ÎNTREPRINDE
RII DE UTILAJ PETROLIER 
— TÎRGOVIȘTE este semnat 
de ing. Ion Gavrilă, director 
comercial : „Deocamdată. nu 
putem realiza ventilele de re

glare solicitate de Combinatul 
chimic din Borzești. deoarece 
I.P.A. — Sibiu nu ne-a livrat, 
în cadrul contractului 8033/ 
1975, în luna iunie a.c., 800
bucăți arcuri tg 8—4. De ase
menea. I.E.P.A.M. Birlad nu 
a livrat. în luna iunie. 200 
bucăți poziționere. Colectivul 
Uzinei de utilaj petrolier Tîr- 
goviște se angajează să li
vreze cît mai urgent aceste 
ventile după primirea piese
lor restante. în consecință, vă 
rugăm să ne ajutați, tot prin 
intermediul ziarului, ca să 
putem sprijini cererea îndrep
tățită a Combinatului chimic 
din Borzești".

La ÎNTREPRINDEREA ,.E- 
LECTROPUTERE" — CRA
IOVA. cadre de conducere au 
făcut corespondentului nos
tru, Nicolae Băbălău, urmă
toarele precizări : „în urma 
apelului chimiștilor de la Bor
zești, prin intermediul ziaru
lui „Scinteia", am și livrat 6 
transformatoare de măsură. 
Pînă la sfîrșitul acestei iunt 
vom expedia șl celelalte 11 
transformatoare".

Așadar, colectivele între
prinderilor cărora li s-au adre
sat chimiștii din Borzești 
sint hotărîte să recupereze 
grabnic Intirzierile in livra
rea utilajelor solicitate. Nu
mai întreprinderea din Tîr- 
goviște intimpină greutăți din 
partea colaboratorilor săi din 
Sibiu și Bîrlad Sperăm că 
respectivele întreprinderi au 
înregistrat semnalele și își vor 
onora operativ obligațiile ce 
le revin prin contractele per
fectate.

Iile ȘTEFAN

iș-
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Vizita președintelui Republicii Gaboneze, Albert Bernard Bongo
Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea președintelui
Albert Bernard Bongo și a doamnei Josephine Bongo
(Urmare din pag. I)

Au participat El Konighî Okumba 
D’Okwatsegue, Georges Rawiri, E- 
douard Alexis Mbouy Boutzit, Paul

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)Inima poporului prieten gabonez realizări tot mai mari pe calea progresului economico-social, a bunăstării și fericirii.Stimate domnule președinte,Vizita dumneavoastră are loc într-o perioadă cînd în viața internațională se produc adînci transformări revoluționare, sociale și naționale, mari schimbări în raportul mondial de forțe. Se a- firmă cu tot mai multă putere voința popoarelor de a fi libere, ■tăpîne pe bogățiile naționale șl pe destinele lor, de a colabora larg, într-un climat de pace și •ecuritate.Tocmai țlnînd seama de toate acestea, România apreciază că imperativul fundamental al momentului de față este unirea eforturilor tuturor popoarelor, ale forțelor progresiste de pretutindeni pentru o politică nouă, de destindere și colaborare, pentru lichidarea cu desăvîrșire a vechii politici imperialiste, colonialiste șl neocolonialist®, de dominație, forță și dictat.Republica Socialistă România acționează pentru extinderea relațiilor de colaborare cu toate țările socialiste, cu toate statele în curs 

de dezvoltare, cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială.Așezăm la baza raporturilor cu toate națiunile și popoarele principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Ne pronunțăm cu toată fermita
tea pentru respectarea dreptului tuturor popoarelor la dezvoltare social-economică liberă, de a-și făuri viitorul așa cum doresc, fără nici un amestec din afară.România militează activ pentru înfăptuirea securității și colaborării în Europa, pentru succesul Conferinței general-europene consacrate acestui scop. Ne pronunțăm pentru relații de bună vecinătate 
în Balcani — regiunea în care se

Toastul președintelui Albert Bernard Bongo
(Urmare din pag. I) 
xemple de relații negative și antagoniste între popoare și comunități. Războaie, lupte colonialiste și Imperialiste, conflicte ideologice, blocade economice au otrăvit tot timpul atmosfera relațiilor umane, în această privință, domnule președinte, nu pot decît să-mi exprim mulțumirea pentru ceea ce 

Moment de la ceremonia primirii pe aeroportul Otopenl

Moukambi, Etienne Guy Mouvagha, 
Michel Anchouey, Etienne Moussirou, 
Leon Auge, celelalte persoane oficiale 
gaboneze.

In cursul dineului, desfășurat ln-

află și țara noastră — pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și colaborării, lipsită de arme nucleare.Tara noastră acționează consecvent pentru renunțarea la forță și la amenințarea cu forța în relațiile dintre state, pentru soluționarea pe cale politică, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase. în a- cest spirit, considerăm că trebuie continuate cu stăruință eforturile pentru realizarea cît mai rapidă a unei soluționări politice a conflictului din Orientul Mijlociu și instaurarea unei păci trainice și drepte în această regiune.Ne pronunțăm, de asemenea, cu toată hotărîrea pentru intensificarea luptei popoarelor în vederea opririi cursei înarmărilor și pentru trecerea la măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară.România și-a afirmat și își afirmă în mod constant solidaritatea sa fermă cu lupta popoarelor africane împotriva oricăror forme de dominație colonialistă și neocolo- nialistă, promovează ample legături cu statele care și-au cîștigat independența și au pornit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, cu mișcările de eliberare națională. Am salutat cu deosebită satisfacție dobîndirea independenței de către poporul din Guțneea-Bișsau, apropiata proclamare a independenței Mozambîcului și Insulelor Sao Tome și Principe, progresele hotărîtoare pe calea realizării independenței depline a Angolei. Condamnăm în mod energic politica de discriminare rasială și de apartheid promovată de regimurile rasiste din Africa de Sud și Rhodesia, sprijinim lupta popoarelor namibian și Zimbabwe pentru recunoașterea dreptului lor la autodeterminare.Veniți, domnule președinte, de pe un continent în care problemele lichidării subdezvoltării se pun astăzi cu deosebită acuitate. Realitățile contemporane demonstrează că menținerea și chiar adîncirea marilor decalaje economice între 

ați spus chiar acum, aici, referitor la Orientul Mijlociu, cît și despre Africa. Cei care mizează pe blocuri și au interesul continuu să alimenteze stările de război refuză să recunoască dreptul popoarelor arabe, încurajînd ocuparea prin forță a unor teritorii ale acestora, refuză să recunoască dreptul popoarelor africane, încurajînd dominația unor minorități ale albilor și 

tr-o ambiantă de caldă prietenie, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Albert Bernard Bongo 
au rostit toasturi.

Urmărite cu deosebită atenție șl

state — ca urmare a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialist® — constituie o gravă sursă de inechitate în relațiile internaționale. Considerăm că lichidarea subdezvoltării impune, în primul rînd, crearea condițiilor ca țările în curs de dezvoltare să-și poată folosi în mod suveran toate resursele materiale și umane pentru accelerarea progresului lor economic și social. Paralel cu eforturile proprii ale a- cestor popoare pentru punerea în valoare a bogățiilor naționale, statelor avansate le revine datoria de a contribui la realizarea programelor de accelerare a progresului 1 economic și social multilateral al țărilor în curs de dezvoltare.Se impune să fie cu desăvîrșire abolite vechile relații care au dus la împărțirea lumii în asupriți și asupritori, în săraci și bogați, să fie instaurate o nouă ordine economică și politică internațională, raporturi cu adevărat democratice și echitabile între state, care să stimuleze progresul rapid al tuturor statelor, și în primul rînd al celor rămase în urmă, să înlesnească accesul larg și neîngrădit al a- cestora la cuceririle tehnicii șl științei moderne.Viața demonstrează cu tot mal multă putere că marile probleme ale omenirii nu pot fi soluționate decît cu participarea activă a tuturor statelor, indiferent de mărime și de orînduire socială. Un mare rol tr.ebuie să aibă țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare și țările nealiniate,^ di-r rect interesate în soluționarea justă și durabilă a problemelor complexe cu care se confruntă omenirea, în interesul tuturor națiunilor lumii. Un rol tot mai important au de jucat — în soluționarea acestor probleme complexe — Organizația Națiunilor Unite, celelalte organisme internaționale care oferă un Cadru prielnic participării active la viața internațională a tuturor națiunilor lumii.Este necesar să facem totul pentru a pune cuceririle științei, ale cunoașterii umane în serviciul bunăstării și fericirii tuturor națiunilor lumii. Să facem totul ca popoarele să poată trăi în armonie și colaborare !

interesele capitaliștilor, interesele imperialiștilor, colonialiștilor și neocolonialiștilor. De altfel, ei au lăsat să fluctueze dolarul tocmai pentru a-și putea vinde mai bine mărfurile lor sau bunurile de echipament.O țară ca România, care a cunoscut fenomenul asupririi în trecutul său, nu a putut decît să se asocieze cu țările africane, cu lupta lor, prin rolul pe care l-a jucat neîncetat în cadrul Africii. Deși personal eu mă opun violenței, atunci cînd discuțiile devin zadarnice, popoarele înrobite sînt îndreptățite să ia arma în mînă pentru a-și cuceri dreptul la dezvoltare liberă, independentă. Noi am înregistrat cu entuziasm ceea ce a făcut Portugalia. Și eu cred că Portugalia, pînă mai ieri țară colonialistă, neocolonialistă și imperialistă, oferă lumii un exemplu de înțelegere și bun simț. Portugalia a înțeles că a sosit timpul să elibereze țările africane de sub jugul colonial.Un proverb chinezesc spune că atunci cînd dai unuia un pește îi dai hrana pentru o zi, iar cînd îl înveți să pescuiască îi dai hrană pentru toată viața. Sînt unii, cum este Africa de Sud, care nu înțeleg acest lucru. Ei vor să cheltuiască bani pentru a lupta împotriva africanilor, cumpărînd arme pentru practicarea represiunii.Domnule președinte.Noi știm că țara dumneavoastră, așa cum am mai spus, a fost de-a lungul istoriei teatrul unor evenimente sîngeroas®. Ea a trebuit să arunce în cumpănă întregul său curaj, întreaga ei hotărfre în războaie grele pentru a respinge ocupația străină. Și nu putem să nu subliniem că această luptă a fost dusă în numele libertății, al respectării suveranității naționale și pentru triumful păcii ; pentru a- ceasta, țara dumneavoastră a consimțit la sacrificii grele. Este de la sine înțeles că România de astăzi continuă pe plan internațional să militeze pentru pace, pentru eliminarea războaielor și a forței ca mijloc de reglementare a proble

subliniate cu vil aplauze, toasturile 
au fost marcate, la sfirșitul lor, prin 
intonarea imnurilor de stat ale 
României și Gabonului.

Domnule președinte,în timpul vizitei pe care o e- fectuați în țara noastră veți avea posibilitatea să cunoașteți unele din realizările poporului român pe calea făuririi societății socialiste.Poporul nostru este angajat cu toate forțele în realizarea hotărî- rilor Congresului al XI-lea privind dezvoltarea în ritm înalt a industriei și agriculturii, a întregii economii naționale. .Acordăm o a- tenție deosebită învățămîntului, științei și culturii — factori primordiali pentru progresul general. Tot ceea ce realizăm este destinat ridicării nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor.Avînd aceste preocupări, România este vital interesată într-o politică de largă colaborare șl pace, care să permită fiecărei națiuni să-și consacre mijloacele materiale și umane progresului economic și social, bunăstării și fericirii.Aș dori să închei exprimînd încă o dată convingerea că vizita dumneavoastră, convorbirile pe care le vom avea vor ridica pe o treaptă mai înaltă prietenia și colaborarea dintre popoarele noastre. Doresc, de asemenea, să exprim convingerea că țările noastre vor conlucra strîns și pe plan internațional în lupta pentru o politică nouă, pentru o nouă ordine economică internațională, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, în care fiecare națiune să se poată dezvolta în mod liber și independent.Cu această convingere și cu dorința de a vă simți cît mai bine în România, ridic paharul :în sănătatea dumneavoastră, domnule președinte, și a doamnei Josephine Bongo ;pentru bunăstarea și fericirea poporului gabonez prieten ;pentru prietenia și colaborarea țărilor și popoarelor noastre ;pentru pace și colaborare în lumea întreagă ! ,în sănătatea dumneavoastră, • tuturor ! (Aplauze).

melor internaționale, pentru negocieri pașnice, în interesul respectării independentei și suveranității naționale.Amintirea anilor grei ai colonialismului este încă prea proaspătă la noi pentru a nu aprecia justețea unei asemenea linii de conduită.Doamnă,Domnule președinte,Nu doresc să vă rețin cu un discurs prea lung, mai ales după convorbirile pe care le-am avut și ți- nînd seama de cele pe care le vom avea în continuare. Doresc doar să citez ceea ce dumneavoastră, domnule președinte, ați subliniat în lucrarea „România pe drumul desă- vîrșirii construcției socialiste" : „Istoria societății umane demonstrează că toate popoarele, fie ele mari sau mici, au adus — prin inteligența, talentul și forța creației spirituale — contribuția lor la îmbogățirea tezaurului științific și artistic al omenirii".Permiteți-mâ doar să mă alătur pe deplin la ceea ce ați spus.Credem deci și apreciem că eforturile noastre unite vor putea să se facă auzite atît în lumea întreagă, cît și în cadrul O.N.U. Gabonul aparține lumii a treia, aparține țărilor nealiniat®. Ne unesc aspirațiile comune de progres economic, Gabonul înțelegînd să practice în acest scop o politică liberală și planificată, o politică de participare a statului la dezvoltarea țării.Domnule președinte,Permiteți-mi ca, în numele poporului gabonez, să vă mulțumesc încă o dată, și prin dv. întregului popor român, partidului și guvernului său și să vă adresez invitația de a vizita Gabonul.Vă rog pe toți să ridicați paharul în sănătatea domnului președinte Nicolae Ceaușescu și a doamnei Elena Ceaușescu.Trăiască cooperarea între cele două țări ale noastre I (Aplauze)

CONVORBIRILE OFICIALE
(Urmare din pag. I)

Cei doi șefi de stat au avut un 
aprofundat schimb de vederi în le
gătură cu evoluția actuală și în per
spectivă a relațiilor dintre țările și 
popoarele noastre. Exprimîndu-și sa
tisfacția față de modul favorabil in 
care se dezvoltă legăturile de prie
tenie și colaborare româno-gaboneze, 
președinții Nicolae Ceaușescu și Al
bert Bernard Bongo au examinat po
sibilitățile de amplificare și adîncire 
a raporturilor politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale, au ar 
nalizat și 'stabilit noi căi și domenii 
de cooperare reciproc avantajoasă, în

ÎNTÎLNIRE PROTOCOLARĂ
Președintele Republicii Gaboneze, 

Albert Bernard Bongo, și doamna 
Josephine Bongo au făcut, în cursul 
după-amiezii de luni, o vizită pro
tocolară președintelui Republicii So

Aclamații pentru prietenia româno-gabonezd

sectoare Importante ale industriei șl 
în alte sfere de activitate de interes 
comun, în folosul ambelor țări și po
poare, al propășirii lor economice și 
sociale, al cauzei păcii și înțelegerii 
între națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte majore ale actualității politice 
internaționale, reafirmlndu-se solida
ritatea militantă a României și Ga
bonului cu lupta popoarelor din Afri
ca și de pe celelalte continente pen
tru a dispune ele Insele de soarta 
lor, de bogățiile naționale, pentru a 
se dezvolta în mod independent și 
suveran pe calea progresului econo
mic și social.

cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu *1

Președinții Nicolae Ceaușescu rf 
Albert Bernard Bongo au relevat, în 
același timp, hotărîrea celor două 
țări de a conlucra tot mai aictiv pe 
plan extern, de a-și aduce întreaga 
contribuție la lichidarea totală a co
lonialismului și neocolonialismulul, a 
oricăror forme de exploatare și asu
prire a popoarelor, la democratizarea 
relațiilor internaționale și instaura
rea unei noi ordini politice și eco
nomice, la soluționarea durabilă și e- 
chitabilă a marilor probleme ce con
fruntă omenirea.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, da În
țelegere și stimă reciprocă.

tovarășa Elena Ceaușescu s-au între
ținut cu înalții oaspeți intr-o am
biantă de caldă prietenie, caracteris
tică bunelor relații statornicite între 
țările și popoarele noastre.
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tv
Spectacol de gală al ansamblului

împotriva fascismului,
de cintece și dansuri din Irak

PROGRAMUL 1

pentru libertate naționala si socială
40 DE ANI DE LA CREAREA BLOCULUI DEMOCRATIC

Curs de limba germani. 
Teleșcoalâ.

9,00 Agricultură : Principalii 
dăunători al plantelor 
cultivate.
Geografie : Formarea și 
evoluția paleograflcă a 
pămîntului 
tre.
Emoții și 
(psihologie). 
Bucureștlul

t,10

9.25

țării noas-

sentimente

de altădată.

Ansamblul 
dansuri din

național de cintece 
Republica Irak, care

O trăsătură caracteristică a acti
vității desfășurate de Partidul Co
munist Român în perioada premer
gătoare celui de-al doilea război 
mondial au constituit-o eforturile ne
obosite pentru unirea într-un larg 
front popular a tuturor forțelor pro
gresiste și patriotice, pe platforma 
comună de luptă pentru apărarea 
democrației, a independenței și in
tegrității teritoriale a patriei, grav 
amenințate de ascensiunea fascismu
lui. Realismul și elasticitatea liniei 
politice a partidului, capacitatea sa 
de a îmbina folosirea formelor ile
gale cu mijloacele legale și semi- 
legale de activitate revoluționară 
și-au găsit expresie In constituirea 
unui mare număr de organizații de 
masă care au activat în condiții de 
legalitate, contribuind la atragerea 
unor largi categorii sociale în lupta 
antifascistă.

Un rol important in cadrul acestor 
organizații a revenit Blocului de
mocratic, de la a cărui înființare 
«-au împlinit patru decenii ; in po
fida condițiilor grele în care a fost 
nevoit să-și desfășoare 
Blocul democratic s-a 
viața politică a țării ca o forță acti
vă, un catalizator al 
tifasciste a clasei muncitoare, a ma
selor populare de la orașe și sate, a 
Intelectualității progresiste. Starea de 
spirit antifascistă a întregului popor 
a determinat larga adeziune cu care 
a lntîmpinat opinia publică obiecti
vele sale, formulate în comunicatul 
de înființare a Blocului democratic 
din mai 1935 — „înlăturarea perico
lului fascist, indiferent de forma în 
care se manifestă : dreptul de or
ganizare politică, sindicală și cultu
rală pentru toți oamenii muncii ; li
bertatea presei și a întrunirilor, a 
grevelor și a cuvîntului ; înlăturarea 
cenzurii și stării de asediu ; organi
zarea de alegeri libere și acordarea 
dreptului de vot tuturor cetățenilor 
majori ; acordarea amnistiei politice 
șt eliberarea tuturor celor arestați pe 
temeiul participării la lupta revo
luționară î legalizarea tuturor orga
nizațiilor democratice și antifas
ciste desființate ; asigurarea păcii : 
realizarea unui pact de asistență 
mutuală cu U.R.S.S."

Constituirea în scurt timp de fi
liale ale Blocului democratic pe 
Întreg cuprinsul țării, ca și a unor 
secții de tineret și feminine, a 

' reflectat puternicul ecou stîmit în 
rîndurile maselor populare de che
mările la luptă ale P.C.R. împotriva 
fascismului, pentru apărarea liber
tăților democratice.

La prestigiul noii organizații, la 
creșterea influenței ei in rîndul ma
selor largi a contribuit faptul că in 
conducerea Blocului democratic și a 
secțiilor sale s-au aflat activiști de 
partid Încercați, personalități ale 
vieții politice și culturale cunoscute 
pentru participarea lor la mișcarea 
antifascistă : Petre Constantinescu- 
Iași (președinte), Athanase Joja 
(secretar), Ilie Pintilie, Constantin 
David, Nicolae Cristea, Mihail Ma- 
cavei, Scarlat Callimachi, Tudor 
Bugnariu, Ion Niculi, Gheorghe Mi
ele, Constantin Mănescu, Vasiie 
Btgu, Constantin Trandafirescu. Wil
helm Melas ș.a. „Toate comitetele 
acestei organizații din Capitală, cit 
și din restul țării — consemna o sin
teză a Direcției generale a poliției 
Întocmită In mai 1936 — sînt con
duse de vechi revoluționari, membri 
cunoscuți ai partidului comunist sau 
ai formațiunilor revoluționare afiliate 
lui".Unul dintre principalele merite ale 
Blocului democratic este de a fi adus 
o contribuție activă Ia Înfăptuirea 
practică a orientării stabilite de 
Partidul Comunist Român privind 
ralierea tuturor organizațiilor de
mocratice, patriotice intr-un cuprin
zător front comun de luptă împotriva 
pericolului fascist. Expresii vii ale 
acestei preocupări constante au fost

activitatea, 
afirmat în

luptei an-

realizarea acordului cu Partidul So
cialist (C. Popovici), Încheiat la 
București, la 26 noiembrie 1935, sem
narea acordului de la Țebea cu 
Frontul Plugarilor, Partidul Socialist 
(C. Popovici) și MADOSZ, la 6 de
cembrie 1935, precum și constituirea 
puternicei coaliții a forțelor anti
fasciste în județele Mehedinți și 
Hunedoara, care avea să obțină un 
succes răsunător în alegerile parla
mentare parțiale din februarie 1936 
— toate acestea reprezentînd adevă
rate nuclee ale Frontului popular 
antifascist, preconizat cu consec
vență de Partidul Comunist Român 
ca o barieră în calea ascensiunii 
fascismului la putere.

Potrivit obiectivelor sale progra
matice, cu caracter general-natio
nal, Blocul democratic a contribuit 
la mobilizarea maselor in ample 
demonstrații antifasciste, expresia 
cea mai elocventă a reușitelor pe 
acest tărîm fiind impunătoarele ma
nifestații de la 31 mai 1936 din 
Capitală și din alte centre ale țării, 
la care au luat parte peste o jumă
tate de milion de cetățeni.

Blocul democratic a inițiat, de a- 
semenea. multiple acțiuni cu caracter 
social, în rîndurile muncitorimii, 
sprijinind organizarea de greve și 
demonstrații revendicative. Au fost 
organizate acțiuni în lumea satelor 
pentru antrenarea maselor țărănești 
Ia lupta împotriva politicii reacțio
nare a cercurilor guvernante, avîn- 
du-se în vedere — așa cum spunea 
un delegat al Blocului la o adunare 

. sătească — că numai „sprijinfndu-se 
reciproc, muncitorii și țăranii își vor 
putea îmbunătăți soarta". Asemenea 
acțiuni s-au împletit cu o susținută 
activitate de spriiinire a militanților 
revoluționari aflați în înch’sori, 
pentru cucerirea de către aceștia a 
regimului de deținuți politici.

In spiritul vechilor și bogatelor 
tradiții de solidaritate internaționa- 
listă ale mișcării muncitorești. Blo
cul democratic a participat activ la 
largile acțiuni organizate de Partidul 
Comunist Român în sprijinul Fron
tului popular din Franța, al Repu
blicii spaniole, a organizat nume
roase manifestări împotriva invaziei 
fasciste în Etiopia, in apărarea vic
timelor terorii dezlănțuite în Germa
nia după instaurarea hitlerismuiui 
și îndeosebi pentru salvarea lui 
Dimitrov, Thălmann și a altor mi- 
litanți antifasciști.

Extinderea influenței Blocului de
mocratic în rîndurile maselor popu
lare a determinat autoritățile să 
treacă la măsuri de represiune — 
arestarea 
ganizației, 
„Blocul", 
ceea ce a stirnit in întreaga țară 
puternice acțiuni de protest. Soli- 

Bloculul, 
cercurilor 
devenise 

democra- 
„Con-

burgheziei care se pronunța Împotri
va politicii de aservire a țării Ger
maniei naziste. în felul acesta, prin 
larga mobilizare a maselor populare, 
a putut fi barată pentru un timp as
censiunea fascismului la putere.

Experiența acumulată In organiza
rea luptei antifasciste în perioada 
antebelică a fost deosebit de utilă 
în anii războiului, cînd P.C.R. s-a 
afirmat ca inițiatorul și organizato
rul coaliției tuturor forțelor demo
cratice și patriotice, care a asigurat 
victoria insurecției naționale armate 
antifasciste și anti imperialiste.

însuflețit de Îndreptățită mîndrie 
patriotică pentru nobilele sale tradi
ții de luptă revoluționară, poporul 
român continuă și dezvoltă aceste 
tradiții, strîngîndu-și și mai mult 
rîndurile în jurul Partidului Comu
nist Român, consacrîndu-și toate for
țele înfăptuirii istoricelor hotăriri ale 
celui de-al XI-lea Congres, a Pro
gramului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și de Înaintare a României spre 
comunism.

9.35 _____  ____________
Curs de limba franceză.
Film artistic : „Misterioasele 
bile de aur". Producție a 
studiourilor bulgare de tele
viziune.
Telex.
Curs de 
Curs de 
Telex.
Inscripții
Legile tării, legile noastre. 
Algoritm TV — emisiune en
ciclopedică pentru tineret. 
Bucuriile muzicii.
1001 de seri.

19.30 Telejurnal 
30,00
20.10
20,35

Și 
a 

fost zilele acestea oaspetele publicu
lui din Ploiești, Mangalia și Con
stanța, a prezentat luni seara un 
spectacol pe scena Operei Române 
din București. Artiștii irakieni au In
terpretat dansuri inspirate din viața 
poporului, din lupta sa pentru liber
tate și independență, precum și vechi 
cintece populare, unele executate la 
instrumente specifice irakiene.

în asistență, la spectacol, se aflau 
loan Jinga, vicepreședinte al Consi-

liului Culturii și Educației Socialiste, 
Stanciu Stoian, secretar general al 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură.

Au participat, de asemenea. Ah
mad Hussein Al-Samarrai, ambasa
dorul Irakului la București, alți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

Conf. unlv. dr.
Gh. I. ION1ȚA

unor conducători ai or- 
interzicerea ziarului 

oficiosul organizației —

darizarea cu activiștii 
supuși prigoanei crunte a 
guvernante reacționare, 
o cauză a întregii mișcări 
tice, antifasciste din România. „ 
statăm că prin marele număr de ade
ziuni de solidaritate cu acuzații In 
procese, trimise din toate unghiurile 
țării — scria ziarul «înainte» — s-a 
dovedit că mișcarea antifascistă este 
mișcarea Întregului popor muncitor 
din România".

Alarmate de amploarea și vigoarea 
cresclndă a acțiunilor antifasciste, 
autoritățile au hotărît, la 29 aprilie 
1936, dizolvarea Blocului democratic. 
Valul de represiuni dezlănțuit Împo
triva militanților săi, condamnați la 
ani grei de temniță, nu a putut stă
vili iupta maselor populare, puterni
cul lor curent spre unitatea forțelor 
patriotice. Orientarea clarvăzătoare a 
P.C.R., reflectind interesele vitale și 
starea de spirit a poporului român, 
a dus la Întărirea unității de acțiu
ne a comuniștilor și social-democra- 
ților, la dezvoltarea colaborării parti
dului cu celelalte forțe democratice, 
antifasciste, inclusiv cu acea parte a

11,55
16,00
16,30
17,00
17,05
17,25
17,35

10.05
19,20

21,55

limba rusă, 
limba engleză.

pe celuloid.

Muzică instrumentală. 
Revista economică TV. 
Seară de teatru : „Marele 
vis" de Radu Theodoru. Epi
sodul I — „Istorie".
Vedete Internationale. Selec- 
țiuni înregistrate la festiva
lul de muzică 
de aur" de la
24 de ore.

PROGRAMUL î

20,00

20,25
20.55
21,00

ușoară „Lira 
Bratislava.

pentru copii :Film serial 
Dalctarl.
Contemporanele noastre. 
Telex.
Festivalul comediei cinema
tografice la TV. „Brațul ne
drept al legii". Producție a 
studiourilor engleze. Inter
pret! : Peter Sellers. Lionel 
Jeffries și Bernard Cribbins. 
Regia : Cliff Owen.

Reînnoiti-vă abonamentele la
I

„Era socialistă
Prețul unul abonament este de 18 lei trimestrial șl 36 de lei se

mestrial.
Abonamentele se fac la oficiile șl agențiile P T.T.R., factorii poștali 

și prin dlfuzorll de presă din intreprlnderl, instituții șl de la sate.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Danton — 19, (sala mică) : 
Comoara din deal — 19.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert de

concerte. Dirijor : Mlrce* Cristei- 
CU — 30.
• Opera Română : Rigoletto — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mft- 
gureanu) : Hedda Gabler (premie
ră) — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcai „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvlntul 
la... diverse — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Tară bogată-n frumu
seți — 13,30.

O emoționantă evocare
în cadrul multiplelor ma

nifestări organizate cu pri
lejul împlinirii a trei dece
nii de la marea victorie a 
popoarelor asupra Germa
niei hitleriste. Muzeul de 
istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționa
re și democratice din 
România a organizat, în 
colaborare cu Muzeul cen
tral al revoluției din Mos
cova, o amplă expoziție 
documentară. Bucurîndu-se 
de un binemeritat succes 
de public, expoziția a con
stituit o nouă expresie a 
înaltei prețuiri pe care o 
dă poporul nostru rolului 
Uniunii Sovietice, glorioa
selor sale forțe armate pen
tru aportul decisiv la sal
varea omenirii de barbaria 
fascistă. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in cuvîntarea rostită la a- 
dunarea festivă din Capi
tală cu prilejul zilei de 9 
Mai. „jertfele uriașe ale 
popoarelor Uniunii Sovie
tice au fost hotărîtoare in 
infringerea Germaniei hi
tleriste, au salvat nu numai 
Uniunea Sovietică, ci și po
poarele Europei și alte po
poare ale lumii de domina
ția hitleristă, de robia fas
cistă". în succesiunea lor 
emoționantă, exponatele au 
apărut ca tot atîtea mărtu
rii ale acestei contribuții 
hotărîtoare.

La intrare, portretului lui 
Lenin i se alătură memora
bilele cuvinte : „Niciodată 
nu va fi învins poporul ai 
cărui muncitori și țărani 
și-au dat seama, au simțit 
și au văzut, in majoritatea 
lor, că-și apără propria lor 
putere". Este adevărul mar- 
xist-Ieninist, strălucit veri
ficat de victoria popoarelor 
sovietice în cel de al doilea 
război mondial, ca și de e- 
venimentele perioadei post
belice.

Mari panouri, fotografii, 
facsimile au evocat erois
mul legendar cu care po
poarele Uniunii Sovietice

au rezistat atacului hitle- 
riștilor, spulberînd planu
rile de „război fulger" și 
trecînd apoi la acea gigan
tică ofensivă ce avea să 
culmineze cu intrarea ar
matelor sovietice în Berlin 
și implantarea stindardului 
victoriei pe Reichstag.

Fiecare din momentele 
glorioase ale acestei epopei 
și-au găsit evocare emoțio
nantă în expoziție, fotogra
fiile înfățișînd Moscova a- 
sediată, dar și ofensiva 
dezlănțuită pentru apărarea 
ei ; Stalingradul în flăcări.

ale partizanilor, cit și ab
negația populației din spa
tele frontului. Pentru ma
rile sale jertfe date în cel 
de al doilea război mon
dial, Uniunea Sovietică, 
purtînd pe umerii săi po
vara principală a războiu
lui, și-a dobîndit, pe bună 
dreptate, recunoștința tutu
ror popoarelor.

...Alte fotografii înfăți
șează debarcarea aliaților 
în Normandia. partizani 
și ostași ai armatei de eli
berare a popoarelor Iu
goslaviei, combatanți po-

a

Expoziția „ Marea victorie 
poporului sovietic împotriva 

Germaniei hitleriste”

dar și luptele crîncene des
fășurate aici stradă cu stra
dă. casă cu casă, pînă la 
zdrobirea întregii grupări 
de armate hitleriste — 
punct de cotitură în des
fășurarea războiului. O 
deosebită forță de sugestie 
au caracterizat imaginile 
înfățișînd eroismul popu
lației din Leningradul ase
diat, ca și-marile bătălii de 
tancuri de la Kursk și Orei.

Totodată. în zona ocupa
tă de hitleriști s-au ridicat 
neînfricat la luptă circa un 
milion de partizani, care, 
înfruntînd cu bărbăție te
roarea sălbatică instaurată 
de hitleriști, au dat lovituri 
deosebit de grele fasciștilor. 
Pe un perete de fundal, 
patru steaguri — al Comi
tetului de stat pentru apă-, 
rare, al unei unități mili-) 
tare, al uneia de partizani 
și al unei întreprinderi in
dustriale — simbolizează, 
prin îngemănarea lor, atît 
eroismul faptelor de arme 
ale ostașilor de pe front și

lonezi, cehoslovaci, avia
tori francezi etc. Ele în
vederează că la zdrobirea 
Germaniei hitleriste și-au 
adus contribuția și celelal
te țări ale coaliției 
antihitleriste, zeci șl zeci 
de popoare, care s-au ri
dicat cu eroism la luptă 
pentru apărarea libertății 
și independenței.

...După insurecția națio
nală armată antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 
August 1944, poporul ro
mân s-a angajat cu toate 
forțele în războiul 
împotriva Germaniei 
leriste, 
pant 
fascismului, 
victoriei, 
expoziție 
31 august 
eliberat 
sovietice au 
nați cu entuziasm. în ulti
mele opt luni ale războiu
lui în Europa, armata ro
mână a luptat, umăr la

drept 
hit- 

fiind un partici- 
activ la infringerea 

‘ la obținerea 
Fotografii din 
amintesc că la 

în Bucureștiul 
ostașii armatei 

fost lntîmpi-

umăr, cu armata sovietică, 
prin sîngele vărsat împre
ună în bătăliile împotriva 
dușmanului 
se frăția 
sovietică, 
prietenia 
poare — 
anii postbelici 
la un nivel superior, 
baza 
duire 
din
Pe
Ceaușescu și Leonid Brej- 
nev strîngîndu-și priete
nește miinile, își propune 
să 
tarea 
gâturilor 
solidaritate 
listă dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre,

...Două fotografii față în 
fațăMinskul în ruine și 
orașul modern de astăzi ; 
imaginea unei nave cos
mice .
pe cosmodromul 
Baikonur ; alte 
de muncă din zilele noas
tre evocă noile succese ob
ținute de oamenii sovietici 
în anii postbelici în vasta 
operă de edificare a co
munismului, de apărare a 
păcii.

...Exponatele acestei ex
poziții au făcut să apară șt 
mai pregnant rolul _ deter
minant 
ce în 
asupra 
ciile și 
popoarele sovietice, pe ca
re poporul prieten al 
României socialiste, în
treaga omenire progresistă 
nu le vor uita niciodată. 
Totodată, expoziția a pus 
puternic în lumină, ca în- 
vățămînt esențial al isto
riei, necesitatea luptei 
unite a popoarelor pentru 
ca un nou război mondial 
să nu se mai repete nicio
dată, pentru triumful cau
zei păcii în lume.

închegîndu- 
de arme româno- 

cimentîndu-se 
celor două po- 
prietenie care în 

s-a ridicat 
pe 

comunității de orîn- 
și țeluri. O imagine 
expoziție, înfățișînd 
tovarășii Nicolae

evidențieze 
continuă 

de prietenie și 
internaționa-

dezvol- 
a le-

Bloc cu 10 etaje la Slobozia
lAâlCJ ildVC VW»

luîndu-și zborul de 
de la 
aspecte

al Uniunii Sovieti- 
obtinerea victoriei 
fascismului, sacrifi- 
jertfele date de

I. FÎNTÎNAfcU

„Ambasadorii
prieteniei pioniereștiu

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de sărbătorirea Zilei pionierilor, la 
Alba Iulia s-a desfășurat cea de a 
VIII-a ediție a acțiunii „Ambasado
rii prieteniei pionierești", organizată 
de Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor și Consiliul județean Alba 
al organizației pionierilor. Ediția din 
acest an are ca deviză : „Pionierii, 
prieteni ai istoriei". în perioada 
22—24 iunie, 400 pionieri din toate 
județele țării și municipiul Bucu
rești, împreună cu gazdele lor, iau 
parte la un bogat program de acti
vități : vizite la obiective economice, 
muzee, monumente și locuri istorice, 
intîlniri cu activiști de partid și oa
meni de știință etc. 
festivă a avut loc 
obeliscul ridicat în 
Horia, Cloșca și Crișan
Iulia. în continuare, pionierii au vi
zitat Muzeul Unirii și monumentele 
istorice din Alba Iulia. (Ștefan Di- 
nică).

Deschiderea 
duminică, la 
memoria lui 

din Alba

Pornim discuția de față de la pre- 
mișa că o serie de adevăruri sînt prea 
bine cunoscute de cititori. Cunoaștem 
că societatea noastră se mîndrește cu 
un tineret admirabil, conștient de răs
punderile ce-i revin, care participă 
entuziast la edificarea viitorului, ca
pabil de fapte de seamă, hotărît să-și 
aducă o contribuție importantă la în
făptuirea operei istorice în care sîn- 
tem angajați. Recunoaștem unanim 
că, pe lingă valoarea de înalt coman
dament social al muncii, activitatea 
creatoare, utilă, perseverentă, Înca
drată social reprezintă singura cale de 
desăvlrșire a personalității umane.

Dar societatea și, in special, familia 
■u încă destul de făcut pentru plivi
rea unor mentalități nocive cu pri
vire la datoria de a munci. E vorba 
de accidentele în care munca nu e 
contrazisă, dar... nu se practică. Ori se 
caută a se depune cit mai de la um
bră, cit mai în treacăt, cît mai comod.

Am pornit de la un mic sondaj pe 
un eșantion de efemeri ai locurilor 
de muncă. Iată citeva date despre ei : 
Numărul subiecților : 4. Vîrsta : 18—26 
de ani. Perioada de timp analizată : 
1 an (15 mai 1974—14 mai 1975). 
Locuri de muncă pentru care tinerii 
au primit repartiții : 30 (8+8+12+2) ; 
deci — o medie de peste 7 „servicii" 
pentru fiecare. Totalul zilelor de ac
tivitate (mal exact — in care s-au 
prezentat la program) : 208 zile
dintr-un an.

în fața acestor date ne-am întrebat 
în mod firesc : care sint părerile șl 
atitudinea familiilor confruntate cu 
existența unor asemenea anomalii în 
sînul lor 7 Ce Învățăminte se pot tra
ge la data tristei scadențe, cînd bibe
loul îndelung ocrotit, mîndria tuturor 
rudelor din perioada prunciei se do
vedește o păpușă de parafină incapa
bilă să stea pe picioarele ei 7 Am 
discutat cu părinții celor In cauză. 
(Unul din exemple l-am înlocuit cu 
relatarea unui caz la a cărui dezvă
luire de mentalități am avut ocazia 
să asistăm pe viu). Răspunsul la în
trebările puse se desprinde din înseși 
experiențele de viată relatate mai 
jos.

I. Alexandru Năstase, de 18 ani, 
absolvent a 8 clase, nu lucrează de un 
an de zile. A trăit din pensia tatei 
(1 400 de lei), iar după decesul aces
tuia, din drepturile de urmaș in

vîrstă ale mamei. Ultima dorin
ță a celui dispărut a fost ca fiul 
să-i promită că va munci. A pro
mis. Acum promite și mamei, cel 
puțin de două ori pe lună. Mimează 
că se ocupă de actele de încadrare, 
îndrugă fel de fel de povești despre, 
filiera formalităților și despre „pro
bele de lucru" pe care le-ar susține 
ca să ocupe postul de muncitor neca
lificat, pleacă dimineața cu pachet cu 
mîncare (unde ?). se mulțumește cu 
cite 2—3 lei, pentru tramvai și pen
tru „timbre de analize", joacă un în
treg teatru pînă in preajma chenzi
nei, iar atunci începe actul doi.

— Vai de mine ! Și să-nceapă să 
fure ? 1

Fatalism pedagogic mărturisit. Cu 
alte cuvinte, puișorul trebuie neapărat 
„ocrotit", educația trebuie neapărat sâ 
se limiteze la exigențe minime, să i 
se accepte păcate „mai mici" ca să 
nu comită altele „mai mari". înșe’ă- 
toare strategie. Dar resemnarea ma
mei lui Al. N. mai denotă și o altă 
mentalitate, după care familia trebuie 
neapărat să hrănească pe orice trin- 
dav care-i poartă numele ; prelungi
rea la infinit a obligațiilor părintești 
de ordin material — de fapt o recu
noaștere a eșecului educației — de-

capricioase. familia trebuie să se su
pună și să suporte oalele sparte, să 
le aducă păpica la gură și să plă
tească imputațiile.

Dobîndirea diplomei de absolvent 
de liceu i-a conferit lui A.C. o pozi
ție privilegiată în familie. Din șase 
frați e singurul care, deocamdată, a 
mers atît de departe cu studiile. Din 
șase frați e singurul care nu lucrea
ză. Și familia-1 suportă. Pentru că 
întruchipează idealul ei. Acela de a 
avea o meserie „curăță". Bineînțeles 
că și ușoară. Iar dacă se poate — și 
bănoasă. Din fericire, ceilalți copii 
sînt calificați ori pe cale de a se ca-

trebuiau să convingă un părinte că 
adolescentei nu i-ar prii contactul 
atît de timpuriu cu atmosfera de 
local și, în al doilea rind, că ii tre
buie un post care să-i lase timp 
să-și termine studiile. Dar mama 
știa una și bună : a avut greutăți și 
fata trebuie să contribuie cît mai 
curind la întreținerea familiei.

— Foarte bine. Ii dăm o muncă cel 
puțin cu aceeași încadrare.

— E-te-te na ! Și din ce să mai 
„scoată" și ea ceva 7 Pe cind la lo
cal... știți cum e 1

Nu munca, nu calificarea, nu viito
rul tinerei contau, ci, în primul si in

In viață nu se intră pe picioare de ceară..»
CÎND UNII EDUCATORI PRIVESC COPILĂRIA PREA COPILĂREȘTE, IAR FAMILIA — 

CA PE UN TĂRÎM AL TUTUROR ÎNGĂDUINȚELOR

— Cind «e apropie ziua să vină cu 
un ban acasă — mi se plinge mama 
— face pe supăratul. înțeleg atunci că 
Iarăși s-a intîmplat ceva cu „proba 
de lucru", și iarăși n-o să aducă nici 
un ban. Plîng, il rog să se apuce de 
treabă, îmi promite că își caută alt 
serviciu, și tot așa mereu.

Bineînțeles că „Săndel" dă „proba 
de lucru" hoinărind pe străzi, pentru 
că la întreprinderi n-a zăbovit mai 
mult decît era necesar să le citească 
firma de la poartă. De unde insă a- 
cest interminabil joc al promisiunilor 
mincinoase ? Sondindu-i copilăria, 
anii de formare a caracterului, am 
constatat că mult prea multe slăbi
ciuni ale băiatului, inclusiv dintre 
cele ce indignau vecinii, au fost tre
cute sistematic cu vederea. Scuza „e 
copil, ce-aveți cu el !“ acoperea to
tul.

— De ce n-ați curmat aceste deprin
deri 7

— Cum 7
— Să nu-i mai fi dat lui Săndel de 

mîncare.

naturarea îndatoririlor nobile de so
lidaritate și întrajutorare dintre mem
brii familiei au la origine nu numai 
răsfățul exagerat, ci și concepții gre
șite despre familie ca atare și despre 
membrii ei. Principala eroare este în
țelegerea cadrului familial — în vir
tutea caracteristicilor sale incontesta
bile de armonie, căldură afectivă etc. 
— ca un teritoriu în care domnește 
legea toleranței, un refugiu pentru 
slăbiciuni și vinovății, o insulă ospi
talieră cu naufragiații.

II. Adrian Crăciun, 25 de ani, baca
laureat. caută de ani de zile un post 
de gestionar. Numai de gestionar. E 
dorința lui exclusivă și ambiția fami
liei. A lucrat o perioadă oarecare Ia 
un depozit de textile și a ieșit cu o 
lipsă Ia inventar de circa 1400 lei. 
„înscenare 1“ a strigat familia și l-a 
chemat pe Adrian lingă vatră 
„pîn-om face rost de bani să acope
rim lipsa". Repet vîrsta : 25 de ani. 
De ce să-i facă familia rost de bani 
și să nu-și procure el. major și vac
cinat. sumele prin muncă 7 Din a- 
ceeași mentalitate că, in cazul firilor

lifica. In cazul lui Adrian, incăpățî- 
narea de a-1 impinge spre o slujbă cu 
creionul chimic la ureche e atît de 
mare, incit practic el nu lucrează 
nicăieri de la 12 ianuarie 1974 (!), 
nevrînd să „coboare" cu diploma de 
bacalaureat pînă la o meserie certă.

III. In aceeași ordine de idei, me
rită reținut tîlcul ce se desprinde 
din următoarea scenă — la care am 
asistat pe viu — petrecută în biroul 
pentru forțele de muncă al sectoru
lui 7. A intrat val-virtej minora 
El.D., însoțită de mama și purtătoarea 
ei de cuvînt. Care a zis :

— Uitați adresa Centralei de hote
luri și restaurante „Union", vreau 
forme pentru Lenuța să lucreze ca a- 
jutor de ospătar.

— Și credeți că o minoră, care nici 
nu și-a terminat învățătura, e bine 
să lucreze in ambianța de restau
rant ?

— Ia nu-i mai puneți fetei bețe-n 
roate 1 Ce vă-nteresează pe ce post 
merge 7 V-ați învățat numai să...

Ciudată era însăși inversarea rolu
rilor. faptul că niște oameni străini

primul rind, posibilitatea de „ciu
peală". Mama Lenuței nimerise lingă 
robinetul care i se părea că picură 
și se ținea cu dinții de el. Fără să-i 
treacă o clipă prin minte că, prin 
toată comportarea și „filozofia ei 
practică", iși mutilează propriul 
copil 1

IV. Tînărul Octavian Popescu (24 
de ani) se află deocamdată într-un 
ireconciliabil conflict cu părinții. A 
semnat condica la filiala de aprovi
zionare cu piese de schimb auto. 
Eforturile colectivului de a-1 antrena 
în muncă s-au irosit, deocamdată, 
în van. Profesiunea de credință și-a 
mărturisit-o la întrebarea unui eco
nomist care l-a găsit tolănit, in tim
pul programului, pe un birou :

— Ce faci aici ?
— Dau la pește.
Refuzînd o treabă, refuzînd alta 

(culmea — munci pe care le-ar fi in
vidiat interlocutorii precedenți), s-a 
retras pînă la urmă total din „activi
tate". Pretențiile lui sînt însă mal se
rioase decit ale lui Săndel Năstase ; 
el nu se mulțumește cu citeva sand

vișuri și doi lei pe zi. Trăiește pe pi
cior mai mare, din vînzări : și-a în
străinat garsoniera, și-a vîndut haine, 
mobilă din casă. Toacă sistematic a- 
goniselile mamei. Orice încercare de 
dialog educativ e întreruptă cu bru
talitate. Minciunile dulci ale lui Al.N. 
se transformă, în cazul lui, în ostili
tate deschisă. Fundamentul ei — con
cepția : „m-a făcut, n-are decit să 
mă întrețină !“.

De unde această anomalie 7 In 
urmă cu 13 ani, soții Popescu au di
vorțat. Odată cu scaunele și covoa
rele au împărțit și copiii : băiatul — 
la tată, fata — la mamă. Nu orice 
divorț duce la rezultate dramatice, 
dar orice divorț poartă in el germe- 
nele unor situații dramatice. Repro
șul tacit al celor doi adolescenți, vă- 
zindu-și părinții că-și întorc spatele, 
s-a agravat cu timpul. Au contribuit, 
desigur, și unele condiții favorizante, 
de temperament, de insuficientă în
drumare. dar esența mentalității ti
nerilor ce se formau a rămas aceasta; 
de ce ne-au făcut dacă se despart și 
de ce se despart dacă ne-au făcut ? 
Injumătățirea forței pedagogice, in- 
jumătățirea modelului susceptibil de 
u'-mat au dus la jumătăți de om. Fata 
și-a căutat fericirea într-o căsătorie 
himerică, băiatul a revenit la mamă 
cu singurul gînd de a o exploata. Ca 
să încaseze de la dfnsa ceea ce 1 se 
părea că n-a achitat tatăl.

★
Desigur, fiind vorba de inși în pli

nătatea puterilor, efortul de depășire 
a inerției în care se complac le re
vine. de acum încolo. In întregime. 
(De altfel, am aflat, in ultimele 24 
de ore. că. de citeva zile, „cazul IV" 
s-a prezentat din nou la lucru. Să 
sperăm că intențiile sale nu sint de 
circumstanță). Dacă i-am discutat ca 
foști copii, am făcut-o păstrind sco
pul acestei dezbateri : acela de a în
țelege că educația în spiritul muncii, 
cheie de boltă a întregii formări a 
omului, e strîns legată de ansamblul 
normelor și principiilor morale ce 
trebuie să domnească in nucleul de 
bază al societății : FAMILIA. Igno
rarea lor, fie și în parte, duce la a- 
marul eșec ce se constată cînd tînă
rul trebuie să se prezinte în viață, 
dar se descoperă că el nu se poate 
ține pe picioarele-i de ceară.

Sergiu ANDON

! FAPTUL 
DIVERS

I Elevul
cu matricola 

I 313

IEvocind acel moment drama
tic, omul ne spune cu glas tre
murat : „Cind am văzut mărfa- 
Irul venind în goană, am înghe

țat. Nu mai aveam timp să maî 
ajung pe calea ferată, unde cei 

Idoi copii ai mei se jucau, fără 
să știe că peste citeva clipe... 
Am inchis ochii răcnind. Cînd 
i-am deschis, alergînd spre 

Itren, mi-am văzut copiii în 
brațele unul alt copil mai mare, 
care-i înșfăcase de la cîțiva 

I metri din fața locomotivei. In 
emoția și bucuria momentului, 
am văzut doar că salvatorul, 
galben și el ca ceara, avea u- 

Iniformă de elev și matricola 
313". Pornind pe urmele Iul 313 
l-am descoperit pe salvator In 

I persoana elevului Moșneanu 
Mircea, de la Grupul școlar de 
pe lingă întreprinderea „1 Mai" 

I Ploiești. Un băiat modest, sili
tor la învățătură, căruia 11 
transmitem și pe această cale, 
mulțumirea unui tată fericit.

I Păgubașă, 
| fără să știe

Sediul miliției din Tlrgu-Lă- 
puș, județul Mureș.

— Am fost invitată si mă 
prezint aici.

— Cum vă numiți 7
— Sarkany Rozalia.
— Buletinul de identitate, vă 

rog.
Femeia tși caută buletinul, 

dar nu-l găsește. Nici buletinul, 
nici alte acte și nici banii pe 
care-i avea de dimineață...

— Nu vă mai osteniți, că nu-l 
găsiți — i-a spus locotenentul 
Dumitru Mihali. Sint aici, la 
mine : ți buletinul, și actele, și 
banii... Știți măcar unde le-ați 
pierdut 7

— Nu știu...
Si astfel, păgubașa (munci

toare la cooperativa meșteșugă
rească) a aflat că le pierduse 
la cofetărie, de unde plecas. 
grăbită să nu intirzie la pro
gram. Le găsiseră și le preda
seră miliției doi șoferi — Gheor
ghe Pop și Ioan Man. Doi oa
meni și un gest de omenie.

Excursii... 
„în interes 
de serviciu"

Din portul Tulcea, spre mi
rifica Deltă a Dunării pleacă 
zilnic zeci și zeci de ambarca
țiuni. Căpitănia portului Tulcea 
a avut o idee : să controleze 
formele legale pentru aceste că
lătorii de agrement. Si iată : 
remorcherul „Techirghiol", al u- 
nității de transporturi navale 
Tulcea, plecase fără „ordin de 
marș" cu 7 persoane la bord, 
care se aflau, chipurile, „in in
teres de serviciu”, dar in reali
tate se duceau intr-un voiaj de 
plăcere. O droaie de bărbați, 
femei și copii plecaseră tot „în 
interes de serviciu” cu nava „O- 
nești” a Grupului de șantiere 
Tulcea al T.C.I. Constanța. 
Idem, pasagerii de pe șalupa 
rapidă „Spada”, idem, cei de pe 
remorcherul „Ștefan cel Mare”... 
Frumoase sint excursiile in mi
rifica Deltă. Dar nu pe banii 
statului l

Piatra 
piatră 
de e piatră...

Cu avizul de expediție nr. 
17 819, din 28 mai 1975, între
prinderea chimică „Sinteza” din 
Oradea a primit de la între
prinderea județeană de industrie 
locală „Dîmbovița”, 1 188 robi- 
neți pentru tuburi de oxigen, 
stas 2 499—1959. Cum robineții 
respectivi au venit ambalați in 
cutii de carton, recepția la pri
mirea lor s-a făcut prin son
daj și marfa a fost acceptată. 
Zilele acestea, cind s-a trecut 
la montarea robineților, stupe
facție : in unele cutii erau in
troduse... pietre. Pietre ca toate 
pietrele. Sintem informați că 
toți cei care au făcut recepția 
robineților in mod superficial 
s-au apucat acum să cerceteze 
mai indeaproape pietrele ex
pediate de dimbovițeni, dacă 
nu cumva ascund in ele niscai 
comori nebănuite. Te pomenești 
că se mai adaugă un episod la 
serialul „Dosarele istoriei”...

A făcut-o pe 
măscăriciul

De profesie fără, un tinăr din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
pe nume Gheorghe Lupan, s-a 
„plantat" în fața bufetului „Oi- 
tuz“, așteptînd ora deschiderii. 
După vreo patru-cinci ore, ie
șind din local, pe trei cărări, a 
nimerit în cabina unui autoca
mion, de unde a ieșit îmbrăcat 
cu un pardesiu de femeie și cu 
o umbrelă deschisă, să-l apere 
de soarele dogoritor. Apoi, în 
plin centrul orașului, a început 
să facă pe măscăriciul. S-a adu
nat lumea ca Ia circ. Unii se 
amuzau, dar cei mai mulțl, in
dignați, au cerut să vină mili
ția. La apariția ei, spectacolul 
s-a încheiat. Urmează gongul 
final, la tribunal.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Primire la C. C. al P. C. R.
Delegația Partidului Liber Democrat din R. F. G.

Cronica zilei
Luni dimineața, tovarășii Ilie Ver- 

deț, membru al Comitetului Politia 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
ți Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., au primit 
delegația Partidului Liber Democrat 
din R.F.G.. condusă de dr. Martin 
Bangemann, secretar general al par
tidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită în țara 
noastră. Din delegație fac parte : 
Roetger Gross, membru al Direcți
unii federale a partidului, președin
tele organizației P.L.D. din landul 
Saxonia inferioară, William Borm, 
președintele Comisiei pentru politică 
externă a P.L.D., Dieter Fertsch- 
Rover. președintele Comisiei pentru 
politică economică a P.L.D., Diet
hardt von Preuschen, secretarul gru
pei de lucru pentru probleme econo
mice a fracțiunii parlamentare a 
P.L.D., Reinhold Schulze, colabora
tor pentru politică externă în cadrul 
fracțiunii parlamentare a P.L.D.

La convorbiri au participat tova
rășii : Teodor Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., Hie Șalapa, mem
bru al Comisiei Centrale de Revizie 
a P.C.R., Vasile Șandru, adjunct de 
șef de sectie la C.C. al P.C.R., Mir
cea Angelescu, șef de sector la C.C. 
al P.C.R.

A participat, de asemenea, Erwin 
Wickert, ambasadorul R.F.G. la 
București.

Cu acest prilej, s-a procedat la o 
informare reciprocă asupra preocu
părilor actuale și de perspectivă ale 
celor două partide și s-a făcut un 
schimb de păreri asupra căilor de 
extindere și aprofundare a raportu
rilor de colaborare între Republica 
Socialistă România și Republica Fe
derală Germania.

A. avut loc, de asemenea, un 
schimb de opinfi în unele probleme 
internaționale de interes reciproc.

★
După-amiază, delegația P.L.D. din 

R.F.G., condusă de dr. Martin Ban
gemann, a fost primită de tovarășul 
Ion Pățan, vlceprim-ministru, minis
trul comerțului exterior și al coope
rării economice internaționale.

Cu acest prilej, au fost abordate 
aspecte actuale ale relațiilor econo
mice dintre cele două țări, expri- 
mîndu-se hotărîrea de a acționa 
pentru identificarea și studierea a 
noi posibilități de lărgire și diversi
ficare a schimburilor comerciale și 
cooperării economice.

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

P.L.D. a avut discuții la Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie cu tovarășul Octavian Groza, 
prim-vicepreședinte al C.N.Ș.T., In 
legătură cu probleme actuale ale co
laborării științifice și tehnologice 
între cele două țări.

0 delegație de activiști ai P.C.R. 
a plecat în Uniunea Sovietică

Luni a plecat spre Moscova o de
legație de activiști ai P.C.R., condu
să de tovarășul Trandafir Cocîrlă, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim-se- 
cretar ai Comitetului județean Ca- 
raț-Severin al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al P.C.U.S., va efectua o 
vizi ă pentru schimb de experiență 
in Uniunea Sovietică.

Le plecare, pa aeroportul Otopenl,

delegația a fost condusă de tovarășul 
Lucian Drăguț, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., vice
președinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, de activiști de 
partid.

Au fost de față reprezentanți al 
Ambasadei U.R.S.S. la București.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

25, 28 și 27 iunie a.c. în țară : Vre
me călduroasă și în general instabi
lă, mai ales la începutul intervalu
lui. Cerul va fi variabil. Se vor sem
nala ploi locale, sub formă de aver
ea, Îndeosebi în cursul după-amieze-

lor, mai frecvente în zonele de deal 
și de munte. Vînt potrivit, cu inten
sificări de scurtă durată din est 
Temperaturile minime vor fi între 15 
și 22 de grade, iar maximele între 
25 și 32 de grade, local mai ridicate, 
în București : Vreme călduroasă, dar 
ușor instabilă, în cursul după-amie- 
zelor, ci nd sînt posibile ploi de 
scurtă durată, mai ales la Începutul 
intervalului. Vint potrivit. Tempera
tura se menține ridicată.

Participant» din Irak, Peru. Ve
nezuela. Sudan. Bangladesh și Costa 
Rica la Programul „Organizarea sis
temului informațional", organizat de 
C.E.P.E.C.A. în cadrul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", au adresat o te
legramă președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, in care se spune : Ne 
exprimăm adînca noastră gratitudine 
si înaltă considerație Excelentei Sale 
președintelui Republicii Socialiste 
România, domnul Nicolae Ceaușescu, 
si guvernului român pentru posibili
tatea pe care ne-au oferit-o de a par
ticipa la acest program. Aceasta arată 
în mod clar. încă o dată, că Repu
blica Socialistă România desfășoară 
o adevărată politică de cooperare și 
solidaritate Internațională.

Nu vom uita niciodată cele trei 
luni petrecute în această țară fru
moasă și ospitalieră și, evident, vom 
duce aceste impresii frumoase cu noi.

Trăiască minunatul popor român !
★

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
marelui ducat de Luxemburg. Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a transmis o telegramă de 
felicitare lui Gaston Thorn, minis
trul afacerilor externe al Luxem
burgului.

★
Luni la amiază a sosit la Bucu

rești Hassan Aii Daoud, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Arabe Egipt In Repu
blica Socialistă România.

★
Luni dimineața a sosit la Bucu

rești Lamech Akong’o, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Uganda în Republica 
Socialistă România.

★
La Muzeul de istorie al Republicii 

Socialiste România a avut loc, sub 
egida Academiei de științe sociale și 
politice, o sesiune științifică pe tema 
„Mass-media și cultura socialistă". 
Au fost dezbătute aspecte teoretice 
privind relația dintre ziaristică, știin
ță și artă, evoluția comunicării de 
masă, mutațiile din presa scrisă și 
audiovizuală determinate de progre
sul tehnico-științific etc.

★
în pavilionul C din cadrul Com

plexului expozițional din Piața 
Scînteii s-a deschis, luni dimineața, 
o expoziție ungară de aparate de 
măsură și control. Expoziția cuprin
de o gamă variată de produse fa
bricate de uzinele optice ungare șl 
comercializate de firma „Metrim- 
pex“.

(Agerpres)

întoarcerea din Danemarca 
a delegației P. C. R.

Luni s-a întors în Capitală dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Gheorghe Ră- 
dulescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului, care, la 
invitația conducerii P.S.D. din Dane
marca, a făcut o vizită în această 
tară.

★
La sosire, pe aeroportul Otopenl, 

delegația a fost întlmpinată de to
varășii Paul Niculescu, membru al

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. Ghizela Vass și Ion Cîrcei, 
membri ai C.C. al P.C.R.

★
Cu prilejul vizitei în Danemarca a 

delegației P.C.R., conducerea P.S.D. a 
organizat o intilnire cu ministrul afa
cerilor economice externe, Ivar Nor- 
gaard, și cu alți conducători și acti
viști ai partidului. întilnirea s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Sosirea unei delegații a Partidului 
Comunist din Israel

în Capitală a sosit o delegație a 
Partidului Comunist din Israel, con
dusă de tovarășul Tawfik Toubi, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C. din Israel, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., va face o 
vizită de prietenie și schimb de ex
periență în tara noastră. Din dele
gație fac parte tovarășii Wolf Er
lich. președintele Comisiei centrale 
de control. Saliba Hamis, secretar al 
C.C. al P.C.I.. Abraham Zelig, prlm- 
secretar al Comitetului districtual 
de sud, și Chava Levenbraun, mili
tantă a P.C. din Israel.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., Va

sile Sandru, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. Dumitru Gher- 
ghișan, prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 1 București.

♦
Ieri, tovarășul Iosif Uglar, membru 

al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a întllnit 
cu delegația Partidului Comunist din 
Israel.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc s-au făcut o informare reciprocă 
asupra preocupărilor și activității ce
lor două partide și un schimb de pă
reri asupra dezvoltării relațiilor da 
prietenie și colaborare între P.C.R. 
și P.C. din Israel. întîlnirea s-a des
fășurat Intr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

Plecarea delegației militare de prietenie 
a Armatei Populare Chineze de Eliberare

Luni după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația militară de priete
nie a Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, condusă de Țăng Șau-șan, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, comi
sar politic al trupelor din Șenian, 
care a făcut o vizită oficială în tara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
au fost prezenți general-maior 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al mi

nistrului apărării naționale și secre
tar al Consiliului Politic Superior al 
armatei, general-maior Victor Voi- 
chiță și colonel Ilie Ceaușescu, se
cretari adjuncți al Consiliului Politic 
Superior al armatei, generali și ofi
țeri superiori.

Au fost, de asemenea, prezenți LI 
Tin-ciuan, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București, Li 
Iun-ci, atașat militar, aero și naval, 
membri ai ambasadei.

MOTELUL „BRE Ț C U" - OITUZ

Alteței Sale regale
Marele Duce JEAN DE LUXEMBURGLUXEMBURG

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere — sărbătoarea națională a 
Marelui Ducat al Luxemburgului — îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa 
calde felicitări, împreună cu sincerele mele urări de fericire personală, de 
prosperitate și progres poporului luxemburghez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie existente Intre România 
și Marele Ducat al Luxemburgului vor continua să se dezvolte, în interesul 
ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și •ecurltățli In Europa și in lumea 
Întreagă

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

R. S. F IUGOSLAVIA RIEKA,
la prezent și

Carnet cultural
„ROMÂNIA SOCIALISTA, 
ȚARA MEA DE GLORII"

îerl, la Piatra Neamț au Început 
întrecerile fazei republicane a fes
tivalului cultural-artistic pl pionie
rilor Iți școlarilor, “care'se * 'desfă
șoară sub genericul „România so
cialistă, tara mea de glorii". Par
ticipă aproape 1 000 de pionieri și 
școlari din 10 județe ale tării, con- 
•tituiți în ansambluri artistice cu- 
prinzînd coruri, dansuri tematice, 
brigăzi artistice, soliști vocali și 
Instrumentiști, gimnastică artisti
că etc. (Ion Manea).

„MEREU INTRE OAMENI"
Deschisă recent la Galeria de 

artă din Suceava, expoziția „Me
reu Intre oameni" reprezintă o se
lecție a celor mai valoroase schi
țe. portrete, crochiuri apartinînd 
artiștilor plastici suceveni Dimitrie 
Logh In, Dumitru Rusu, loan Carp 
Fluericl, Mircea Hrișcă, Marcela 
Larlonescu, Traian Percec și Tra

ian Cojocaru. De menționat că lu
crările reunite aici sînt rodul unor 
recente documentări în mari uni
tăți de producție sucevene, surprin
zând imagini de muncă semnifica
tive din întrecerea socialistă. 
(Gheorghe Parascan).

„ÎNVIRTITA DORULUI"
Timp de două zile, la Vaideenî. 

renumită vatră folclorică din jude
țul Vîlcea, a avut loc cea de-a 
Vil-a ediție a tradiționalei sărbă
tori păstorești cunoscută sub gene
ricul „învirtita dorului". Manifes
tarea a prilejuit o sărbătorească 
Întrecere între ansambluri folclori
ce păstorești din județele Alba, 
Argeș, Gorj, Hunedoara și Vîlcea. 
(Ion Stanciu).

FESTIVAL FOLCLORIC
Duminică, In decorul pitoresc al 

stațiunii balneare Bălvănyos. pe 
scena instalată la poalele cetății 
medievale cu același nume, peste

700 de artiști amatori din județele 
Mureș, Harghita, Vrancea, Buzău, 
Brașov și Covasna s-au întrecut 
într-o amplă manifestare a portu
lui, cîntecului și jocului popular 
(aflată la a VIII-a ediție), organi
zată de comitetul județean Covas
na pentru cultură și educație socia
listă. Cei peste 12 000 de specta
tori, veniți din toate colturile ju
dețului, au urmărit un bogat pro
gram cultural-artistic și au parti
cipat la o serbare cîmpeneaseă. 
(TSmfiri Gâza).

CONCERT CORAL
în sala clubului C.F.R. din Fe

tești a avut loc duminică un con
cert coral cu prilejul aniversării a 
trei decenii de activitate a corului 
sindicatului ceferiștilor din locali
tate. Printre lucrările prezentate — 
în acompaniamentul orchestrei 
Teatrului liric din Constanta — 
au figurat piese din repertoriul 
preclasic, coruri din opere, cîntece 
de inspirație folclorică, coruri pa
triotice. Și-au dat concursul corul 
sindicatului Regionalei C.F.R. Bucu
rești, corala „Vox marls" din Con
stanța, corul cadrelor didactice din 
Slobozia, formații sătești. (L. Ciu
botarul.

Este numele unei noi unități 
turistice a cooperației de consum 
din județul Covasna. Amplasat 
la o altitudine de 600 metri, în- 
tr-un peisaj de rară frumusețe, 
la poalele munților Vrancei, pe 
șoseaua națională Brașov — Tg. 
Secuiesc, la kilometrul 79, mote
lul „Brețcu-Oituz" oferă condiții

optime de popas în orice ano
timp. El dispune de locuri da 
cazare In camere confortabile, 
cu încălzire centrală, și de un 
restaurant elegant.

în fotografie : motelul „Breț
cu-Oituz" al cooperației de * 
consum.

Așezată pe țărmul 
Golfului Kvarner, la 
poalele munților Di- 
narici care o domină 
cu înălțimile lor de 
calcar, Rieka Îmbină 
fericit pitorescul na
tural al coastei Adria- 
tice cu peisajul indus
trial. Prima imagine 
pe care o reține vizi
tatorul sosit aici este 
aceea a unui caleido
scop portuar, siluetele 
marilor macarale re- 
flectind străfulgerările 
aparatelor de sudat ce 
Însoțesc activitatea 
febrilă de pe șantie
rul naval ; blocurile 
noi, moderne se răs
firă ca un evantai în 
jurul vechiului oraș 
și cresc parcă direct 
din roca munților sau 
din azurul mării, 
punctat de umbrela 
numeroaselor nave ce 
vin și pleacă, ducînd 
cu ele mărfuri și că
lători din și spre toa
te colturile lumii.

Prin Rieka, cel mal 
mare port iugoslav, 
se efectuează jumăta
te din importurile și 
exporturile țării, con
comitent cu o impor
tantă activitate de 
tranzit. Pe aici trec 
spre diferite zone ale 
lumii și mărfuri pur- 
tind inscripția „Fabri
cat în România". în 
rada portului s-a a- 
menajat un bazin mo
dern în care pot a- 
eosta nave de peste 
100 000 de tone. Ca 
urmare a instalațiilor 
moderne cu care a

fost Înzestrat în ulti
mii ani portul, a- 
ceștî coloși plutitori 
sînt încărcațl șl des- 
cărcati în numai cîte- 
va zile.

Dar Rieka este și 
un mare centru al 
construcțiilor navale. 
Șantierul naval „3 
Mai" produce vase 
cu un deplasament 
de pînă la 140 000 de 
tone. Parte compo
nentă a acestuia este 
uzina de motoare

CORESPONDENȚA 
DIN BELGRAD

Diesel de mare putere 
pentru nave, construi
tă și dată în folosință 
cu clțiva ani în urmă. 
Paleta Industrială a 
Riekăi cuprinde 22 
de întreprinderi im
portante, între care 
locuri de frunte revin 
rafinăriei de petrol cu 
o capacitate de prelu
crare de 4 milioane 
tone pe an șl uzinei de 
motoare și camioane 
„Torpedo".

Totodată, în urma 
construirii „magistra
lei Adriatice", Rieka a 
devenit un important 
centru pentru turiști. 
Iar una din mîndriile 
orașului o constituie, 
de cîtiva ani, institu
tele de învătămînt su
perior, frecventate de 
peste 5 000 de studenti, 
viitori specialiști, în 
special pentru ramu-

viitor
rile economice specP 
fice acestei zone.

Pornind de la reali
zările de pînă acum, 
edilii orașului au alcă
tuit planuri de dez
voltare in perspectivă, 
schițind imaginea a- 
cestui centru urban 
pînă în anul 2000. 
Noul plan urbaniști#, 
elaborat după intense 
studii efectuate de 
specialiști din cele 
mai diverse domenii 
de activitate, prevede 
extinderea, atit pe 
verticală, eît șl pe 
orizontală, a orașului 
în deceniile următoa
re. Alte mii de apar
tamente se vor adău
ga celor aproape 17 000 
construite în anii so
cialismului. Vor conti
nua lucrările de ex
tindere și modernizară 
a portului șl șantieru
lui naval, va lua naș
tere o nouă zonă in
dustrială in afara o- 
rașului. Vechiul cen
tru va fi redimenslo- 
nat după o concepție 
modernă, vor fi con
struite o nouă stație 
feroviară, o autogară 
modernă, precum ți 
numeroase obiective 
social-cul turale.

Rieka — orașul-port 
al Adriatic», înfrățit 
cu Brașovul — este 
un vast șantier ce 
profilează simbolic 
atit realitățile pre
zentului, cit și perspec

tivele de continuă În
florire ale Iugoslaviei 
socialiste.
S. MORCOVESCU

APARTAMENTUL 8500
PIATRA NEAMȚ (Corespon

dentul „Scînteii", Ion Manea) 
După ce și-a îndeplinit sarcinile 
actualului cincinal la producția 
globală industrială încă din lu
na noiembrie a anului trecut, 
recent harnicul colectiv al 
întreprinderii județene de con- 
strucții-montaj Neamț a obținut 
un nou și important succes în 
muncă. Este vorba de realizarea 
celui de-al 8 500-lea apartament, 
ultimul din prevederile pentru 
acest cincinal, eveniment care 
s-a consemnat la blocul I L, si
tuat în noul cartier Lenin din 
Piatra Neamț.

— Acest succes — ne-a spus 
Ing. Adrian Ghica, directorul 
întreprinderii — se datorește In 
principal muncii entuziaste a 
întregului nostru colectiv, per
severenței cu care sub condu
cerea organizației de partid s-au 
aplicat in practică un șir de so
luții tehnice-constructive de 
mare eficientă economică, cum 
ar fi folosirea panourilor mari 
prefabricate din beton armat, a 
fațadelor gata finisate, extinde
rea gradului de mecanizare la 
peste 85 la sută din volumul 
total al lucrărilor și altele.
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SPORTIVII ROMANI LA COMPETIȚIILE INTERNATIONALE DE TIR DE LA TUNARI TENIS FOTBAL

Oscilație intre rezultate valoroase și comportări modeste
în decursul ultimelor două săptă- 

mln) poligonul Tunari a fost, cum 
se țue, gazda („foarte primitoare" — 
este aprecierea unanimă a oaspeți
lor) a patru mari competiții de tir; 
In ordinea desfășurării — „Marele 
premiu Carpați" și Balcaniada la ta
lere, campionatele europene ți cam- 
yionatele internaționale ale Româ
niei. Despre numărul și valoarea 
fiarticipanților, despre desfășurarea 
ntrecerilor, ca ți despre rezultatele 

tehnice, am informat la timp pe citi
torii noștri. Referindu-se la toate a- 
ceste concursuri, dr. Kurt Hasler 
(Elveția), președintele Uniunii inter
naționale de tir, remarca : „Nu-mi 
rămîne decît să felicit încă o dată 
ți să mulțumesc mișcării sportive ro
mânești, federației sale de speciali
tate, pentru tot ceea ce face întru 
consolidarea și răspîndirea tirului. 
Faptul că, de cîțiva ani, președinția 
Confederației europene de tir a fost 
încredințată unuia dintre specialiștii 
români constituie, fără îndoială, re
cunoașterea pe pian international a 
multiplelor capacități ale sportului, 
ale tirului românesc. Medaliile și 
chiar titlurile cucerite la Jocurile 
olimpice, la campionatele mondiale 
mu europene sînt, desigur, o dovadă 
țn plus a talentelor sportivilor, a 
competenței tehnicienilor dv„ a aten
ției ce se acordă tirului in România".

Disputate cu numai un an înaintea 
JjO. de la Montreal, întrecerile amin-

tite î-au preocupat pe concurenți și 
pe antrenori, mai ales sub raporttil 
verificării forțelor la probele olim
pice. în Ideea aceasta, specialiștii 
noștri sînt de părere că pozițiile 
ocupate și rezultatele unora dintre 
tinerii sportivi au întrecut așteptă
rile. Este, in primul rind, cazul lui 
Mircea Ilea ; la 17 ani, campion eu
ropean și corecordman mondial ! Ipn 
Corneliu (cîștigător la pistol viteză 
cu un foarte bun rezultat), Ștefan 
Caban (în special prin constanta re
zultatelor), Eugen Satala (pentru 
medalia de argint la C.E.), Lucian 
Giușcă („bronz" la pistol calibru 
mare) și-au înscris numele pe 
lista fruntașilor unora din probele 
olimpice. Din rîndul taleriștilor (în 
general, cu o comportare mai bună 
doar la balcaniadă) s-au detașat Ște
fan Popovici și tinerii Al. Boțilă și 
Mihai Ispasiu. Apreciabilă a fost, tot
odată, comportarea trăgătoarelor 
noastre, care au dominat categoric o 
serie de probe din cadrul „interna
ționalelor".

Creșterea valorică a trăgătorilor 
noștri este evidentă însă, înainte de 
toate, prin comparație cu trecutul a- 
propiat, pentru că, altfel, performan
țele lor, pozițiile ocupate în compe
tițiile similare din anii anteriori au 
fost, se știe, de prim rang... în acest 
sens, specialiștii pe care i-am con
sultat remarcau (ceea ce, în fond, 
arată „negru pe alb" ți buletinele de

concurs) că unii dintre trăgătorii 
noștri experimentați au realizat acum 
punctaje destul de modeste, drept ur
mare situîndu-se în clasamente pe 
poziții mult inferioare. Nicolae Rota
ru, Dan Iuga, Marcel Roșea, Florin 
Iurcenco, Gh. Sencovici — despre 
ale căror palmarese și posibilități nu 
este, credem, cazul să mai insistăm 
— nu au reușit de această dată să se 
plaseze (firește, cu rezultatele de 
care sînt capabili) în rîndul celor 
mai buni trăgători ai competițiilor de 
referință.

Desigur, este un cîștig pentru tirul 
nostru că pleiada tinerilor se afirmă 
puternic dar, paralel, li se cere spe
cialiștilor și federației să urmărească 
și să îndrume în continuare și pre
gătirea sportivilor consacrat!. Se în
țelege, în viața oricărui sportiv, in
clusiv a marilor campioni, pot apă
rea fluctuații de formă, unele rezul
tate mai slabe. La „europenele" de 
la Tunari, și alți trăgători de renu
me, între care campionul mondial 
Karel Bulan, au avut o evoluție sla
bă. Se pare însă că, în privința com
portării d« acum a unora dintre tră
gătorii noștri fruntași, nu e vorba 
doar de un simplu accident, de o în- 
tîmplare. în ideea aceasta s-au pro
nunțat chiar și specialiști ai federa
ției, cărora, normal, realitatea fapte
lor le este bine cunoscută.

I. DUM1TRIU

Clasamentul F.I.L.T.
După desfășurarea turneului inter

national de tenis de la Nottingham, 
în clasamentul „Marelui premiu al 
F.I.L.T." pe primul loc se află argen- 
tineanul Vilas cu 230 puncte, urmat 
de Orantes (Spania) — 205 puncte, 
Borg (Suedia) — 165 puncte, Kodes 
(Cehoslovacia) — 130 puncte, Năstase 
(România) — 117 puncte, Ramirez 
(Mexic) — 110 puncte etc.

Turneul de la Wimbledon
Cea de-a 89-a ediție a tradiționa

lelor campionate internaționale de 
tenis de la Wimbledon a început luni 
la Londra pe un timp nefavorabil 
(ploaie). Din această cauză, primele 
partide au început cu întîrziere. Iată 
rezultatele mai importante înregis
trate în primele întîlniri : Gottfried 
(S.U.A.) — Battrick (Anglia) 6—3, 
6—4. 6—4 ; V. Amritraj (India) — 
Phillips Moore (Australia) 7—5 6—3, 
6—4 ; Jimmy Connors (S.U.A.) — 
Lloyd (Anglia) 6—2, 6—3, 6—1 ; Borg 
(Suedia) — Andrew (Venezuela) 6—2, 
6—4, 6—4 ; Cox (Anglia) — Tiriac 
(România) 6—2, 6—2, 7—5,

★
Luni la Paris a continuat în

tîlnirea de tenis dintre echipele Fran
ței și Italiei contînd pentru „Cupa 
Davis", Tenismanii francezi au re
purtat victoria cu scorul de 3—2, ur- 
mînd să întîlnească în finala zonei 
europene (grupa B) echipa învingă
toare din meciul Cehoslovacia — Un
garia.

Penultima etapă a campionatului diviziei A
REZULTATE

Dinamo — Politehnica Iași 1—2 1 7 ; Olimpia — „U“ Cluj-Napoca 1—2 1 7 ; 
F. C. Argeș — Steaua 2—0 ; U.T.A. — F.C. Galați 4—1 ; C.F.R. — Politehnica 
Timișoara 1—0 ; Sportul studențesc — F. C. Constanța 2—1 ; F. C, Chimia — 
Steagul roșu 1—0 ; Universitatea Craiova — F.C.M. Reșița 3—1 ; Jiul — A.S.A. 2—1.

CLASAMENT
1. Dinamo 33 19 5 9 62-35 43
2. A.S.A. 33 17 4 12 45-38 38
3. Univ.

Craiova 33 14 9 10 49-31 37
4. Steaua 33 15 5 13 59-43 35
5. Sportul stud. 33 15 5 13 47-48 35
6. F.C. Argeș 33 15 4 14 51-41 34
7. F.C.M.

Reșița 33 15 4 14 53-47 34
8. Olimpia 33 13 7 13 37-41 33
9. Jiu! 33 13 6 14 40-34 3210. U.T.A. 33 14 4 15 43-39 32

11. C.F.R. 33 11 10 12 26-32 3212. F.C.
Constanta 33 12 7 14 37-45 3113. „Poli"
Timișoara 33 12 7 14 29-39 31

14. „U“ Cluj-
Napoca 33 11 9 13 27-37 31

15. „Poli" Iași 33 11 3 16 42-56 31
16. F.C. Chimia 33 11 9 13 35-51 31
17. Steagul roșu 33 11 7 15 37-29 29
18. F.C. Galați 33 10 5 18 26-59 25

CAIAC-CANOE : Regata de la 
Nottingham

în ziua a doua a regatei de la Not
tingham, sportivii români au obținut 
trei victorii. Larion Serghei și Po- 
licarp Malîhin au clștigat cursa de 
caiac-î (500 m) cu timpul de 1’38” 
12/100, iar echipajul României (Ser
ghei, Malîhin, Macarenco și Erast) 
a ocupat primul loc în proba de 
caiac-4 (10 000 m) cu 39’46”32/100. Cel 
de-al treilea succes al culorilor noas
tre sportive a fost realizat de Lipat 
Varabiev, învingător in proba de 
canoe-1 (10 000 m) eu timpul de 
53’40**24/100.

GIMNASTICA
Concursul Internațional feminin de 

gimnastică de la Praga s-a Încheiat

ÎN C
eu disputarea finalelor de aparate. 
La bîrnă, victoria a revenit sportivei 
cehoslovace Soukupova cu 18,65 
puncte. Gimnasta româncă Aurelia 
Dobre a ocupat locul cinci.

Iată celelalte Învingătoare : para
lele : Kralova (Cehoslovacia) — 
18,95 puncte ; sărituri : Aleksiutina 
(U.R.S.S.) și Kracker (R. D. Germa
nă) — cite 18,75 puncte ; sol : Kno- 
pova (Cehoslovacia) — 19,35 puncta 
(Aurelia Dobre s-a clasat pe locul 
șase, cu 18,65 puncte).

ATLETISM: Recorduri 
mondiale in probele de marț

Cu prilejul unui concurs interna
țional atletic desfășurat la Paris, 
Karl Heinz Stadtmuller (R. D. Ger
mană) a stabilit două noi recorduri 
mondiale — la marț pe distanțele da

ÎTEVA RÎNDURI
3 km — ll’29”6/10 și 5 km — 19’26” 
2/10. Vechile recorduri aparțineau 
atletului englez Paul NihiU cu 11’51” 
și, respectiv, cu 20’14”2/10.

Cunoscuta recordmană sovietică 
Faina Melnik a ciștigat două probe : 
aruncarea discului — 66,54 m și arun
carea greutății — 18,68 m.

★
în prima zi a concursului interna

țional atletic de la Saarijarvi (Fin
landa), sportivul sovietic Viktor Sa- 
neev și-a adjudecat victoria în pro
ba de triplusalt, cu performanța de 
17,15 m. Campionii olimpici Lasse 
Viren (Finlanda) și John Akii-Bua 
(Uganda) au terminat învingători în 
probele de 5 000 m — 13’46”6/10 și, 
respectiv, 400 m garduri — 50”6/10.

★
La Eugene (Oregon) au luat sfirșit 

întrecerile campionatelor masculina

de atletism ale S.U.A. Iată ultim» 
ciștigători : 1 500 m : Len Hilton — 
3’38”26/100 ; aruncarea greutății : AI 
Feuerbach — 21 m ; triplusalt : An
thony Terry — 16,71 m. Prezent la 
startul competiției, atletul jamaîcan 
Don Quarrie a terminat Învingător 
în probele de sprint : 100 m In 
10”16/100 și 200 m în 20”12/100.

BOX
în cadrul unui Interviu, campionul 

mondial de box la categoria grea, 
Cassius Clay, a declarat ziariștilor că 
după meciul pe care-1 va susține la 
1 iulie la Kuala Lumpur în compa
nia englezului Joe Bugner, învins sau 
învingător, va abandona activitatea 
competițională. Clay este în virstă de 
33 ani. El a refuzat o tentantă ofertă 
de a lupta în toamnă împotriva lui 
George Foreman sau Joe Frazier.

POLO
Turneul da polo „Trofeul Jadran" 

desfășurat In localitatea iugoslavă 
Budva, s-a Încheiat cu succesul re
prezentativei U.R.S.S., care a termi
nat neînvinsă competiția, totalizind 
10 puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat selecționatele Iugoslaviei —• 
6 puncte, S.U.A. — 5 puncte. Cubei 
— 4 puncte, Italiei — 3 puncte și Un
gariei — 2 puncte.

Toate cele trei partide disputate In 
ultima zi a turneului au oferit dis
pute echilibrate, încheiate cu urmă
toarele rezultate : U.R.S.S.—Ungaria 
5—4 (0—1, 3—2, 0—0, 2—1) ; Iugosla
via—Cuba 7—6 (2—2, 2—1, 2—2, 1—1); 
S.U.A.—Italia 4—4 (0—2, 1—0, 1—0, 
2—2).

ULTIMA ETAPĂ
(29 iunie)

A.S.A. — F. C. Argeș ; „U“ Cluj- 
Napoca — Jiul ; Steagul roșu — Di
namo ; Politehnica Timișoara — O- 
limpia ; F.C.M. Reșița — Sportul stu
dențesc ; Politehnica Iași — F. C. 
Chimia ; Steaua — U.T.A. ; F. C. 
Constanta — C.F.R. ; F. C. Galați — 
Universitatea Craiova.

SEMIFINALELE 
„CUPEI ROMÂNIEI" 

(25 iunie)
La Ploiești se va juca partida Uni

versitatea Craiova — A.S.A. Meciul 
va începe la ora 17. în București, pe 
stadionul „23 August", va avea loc 
partida Steaua — Rapid. Meciul va 
începe la ora 19,30.
8.C. BACAU. RAPID și F. C.BIHOR, 
VIRTUAL PROMOVATE ÎN DIVI

ZIA A
După etapa a XXXII-a, din cele 

trei serii ale diviziei B se pot consi
dera virtual promovate în prima di
vizie echipele S. C. Bacău (seria I), 
Rapid (seria a Il-a) și F. C. Bihor 
(seria a IlI-a).

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 18 IUNIE 1975
Extragerea I : Cat. 2 : 1,70 varian

te a 22 365 lei ; Cat. 3 : 3,20 a 11 881 
lei ; Cat. 4 : 43,40 a 876 lei ; Cat. 
5 : 84,80 a 448 lei ; Cat. 6 : 3 436 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA I : 1 040 618 
lei.

Extragerea a II-a : Cat. B : 8,35 
variante a 3 849 Iei ; Cat. C : 38,00 a 
846 lei ; Cat. D : 1 635.05 a 60 iei ; 
Cat. E : 138,85 a 200 lei : Cat. F: 
2 428,45 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 1 038 623 
lei.

Tipuri noi de piese 
pentru tractoare 

și mașini agricole
întreprinderea de piese pen

tru tractoare și mașini agricole 
Galați este — judecată prin 
prisma acestui profil — o uni
tate nouă. Este firesc, deci, ca 
și producția ei să fie aproape 
in totalitate constituită din rea
lizarea unor produse noi.

— într-adevăr, peste 90 la 
sută din producția anului 1975 
— ne spune tovarășul inginer 
Tănase Velea, directorul între
prinderii — este absolut nouă 
și modernizată. Dintre produse
le noi aș aminti mecanismul de 
servodirecție pentru tractoarele 
de 45 și 55 CP. Primele livrări 
s-au efectuat la sfîrșitul lunii 
mai, pînă la finele anului uni
tatea urmînd să fabrice circa 
12 000 asemenea mecanisme. 
Trebuie menționată, de aseme
nea, realizarea casetei de direc
ție pentru autobuzele românești 
Roman-Diesel, din care am și 
expediat întreprinderii con
structoare 800 bucăți. Ambele 
produse menționate se aduceau 
pînă acum din import. Alte nu
meroase produse se află în o- 
mologare sau în faza execuției 
prototipului. în acest an se vor 
mai asimila 20 de tipuri noi de 
piese.

Pentru executarea producției 
sale, întreprinderea a luat mă
suri din vreme în ceea ce pri
vește propria dotare. în pre
zent, ea este echipată în pro
porție de 92 la sută cu SDV-uri 
de construcție proprie. Nume
roase utilaje sînt, de asemenea, 
rodul gîndir» tehnice a specia
liștilor întreprinderii ; între cele 
mai recente, realizate prin auto- 
dotare, se numără două bancuri 
pentru reglajul servodirecției și, 
respectiv, pentru probele de an- 
duranță. I.P.T.M.A. Galați îșl 
va spori în acest an capacitatea 
prin intrarea In funcțiune a 
unei hale de granulatori și pie
se de schimb. Pentru a sintetiza 
succesele de pînă acum, amin
tim că recent întreprinderea de 
piese pentru tractoare și mașini 
agricole Galați și-a realizat sar
cinile cincinalului, angajîndu-se 
să realizeze pînă la finele anu
lui o producție globală supli
mentară de peste 130 milioane 
lei. (Dan Plăeșu, corespondentul 
„Scînteii").
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Mozambicul își proclamă SOFIA MOSCOVA

mîine independența
După cum s-a anunțat, la 25 iunie va avea loc proclamarea ofici

ală a independenței Mozambicului — act politic de mare Însemnă
tate, ce încununează luptele eroice purtate de-a lungul anilor de poporul 
acestei țări, sub conducerea Frontului de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO). Potrivit noii constituții a țării, Samora Machel, președin
tele FRELIMO, va deveni primul președinte al Republicii Populare a 
Mozambicului.

STABILIREA DE RELAȚII DIPLOMATICE LA NIVEL DE AM
BASADĂ INTRE REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Șl 

REPUBLICA POPULARĂ MOZAMBIC
Guvernul 

România și 
Frontului i 
zambic, în scopul promovării 
spirit de Înțelegere reciprocă și al 
dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare între țările și popoarele 
lor, au hotărît să stabilească relații 
diplomatice la nivel de ambasadă 
Intre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mozambic,

Republicii Socialiste 
Comitetul Executiv al 

de Eliberare din Mo- 
unul

începînd cu 25 iunie 1975, ziua pro
clamării independenței Mozambi- 
cului.

Cele două părți și-au exprimat în
crederea că această hotărîre va 
contribui la dezvoltarea relațiilor 
politice, comerciale, economice, cultu
rale, științifice și de altă natură 
între cele două țări, la promovarea 
principiilor dreptului internațional 
în relațiile dintre state, la întărirea 
păcii și cooperării internaționale.

înaltă apreciere rezultatelor 
intilnirii și convorbirilor 

la nivel inalt româno-bulgare 
COMUNICATUL ȘEDINȚEI BIROULUI POLITIC

AL C.C AL P.C.B

După cum este cunoscut, Roma
nia socialistă, care a înscris printre 
orientările sale fundamentale soli
daritatea internaționalistă fierbinte 
cu lupta popoarelor pentru eliberare 
națională și socială, pentru lichida
rea colonialismului și neocolonialis- 
mului, a salutat victoriile istorice ale 
poporului mozambican, care au dus 
la cucerirea independenței naționa
le depline. In acest spirit, țara noas
tră a acordat de la început Fron
tului de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO), ca și mișcărilor din 
alte teritorii aflate sub dominație 
colonialistă, un sprijin multilateral 
— politic, diplomatic, material, in
clusiv militar. O contribuție esen
țială la întărirea acestor legături au 
adus-o intilnirile tovarășului Nicolae

Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România, atît în capitala 
României, cit și pe pământul afri
can, cu tovarășul Samora Machel, 
președintele FRELIMO, și cu alți 
conducători ai acestei mișcări.

Odată Cu stabilirea relațiilor di
plomatice la nivel de ambasadă, în- 
cepînd chiar în ziua declarării inde
pendentei naționale depline, se tre
ce pe o treaptă superioară a rapor
turilor, pe linie de stat. Această 
evoluție firească, întruchipînd în 
mod strălucit trăinicia legăturilor 
romăno-mozambicane, deschide noi 
și largi orizonturi colaborării prie
tenești dintre cele două țări și 
popoare.

SOFIA 23 (Agerpres). — La Sofia 
a fost dat publicității comunicatul 
ședinței Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B. care a ascultat informarea 
privind rezultatele întîlnirilor și con
vorbirilor dintre delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii Popu
lare Bulgaria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R.P.B., și delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România, care au avut loc 
intre 16 și 20 iunie, in timpul vizitei 
oficiale de prietenie a delegației bul
gare în Republica Socialistă România, 
transmite agenția B.T.A.

Acordurile realizate între cele două 
delegații privind extinderea în con
tinuare a colaborării economice, co
operării și specializării intr-o serie 
de domenii productive, extinderea le
găturilor culturale deschid noi posi
bilități pentru adîncirea. în conti
nuare, a prieteniei între popoarele 
bulgar și român, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist. O expresie a co
laborării fructuoase bulgaro-române 
o constituie semnarea, în timpul vi
zitei. a Acordului privind realizarea 
și exploatarea complexului hidro-

tehnic „Nikopol—Turnu-Măgurele" 
Acordul pentru transportul de ener
gie electrică din U.R.S.S. în R. P. 
Bulgaria prin Republica Socialistă 
România, 
zultatele 
dezvoltare a economiilor 
ale R. P. Bulgaria și Republicii So
cialiste România pe perioada 1976— 
1980, înțelegerea privind intensifica
rea și dezvoltarea în continuare a 
colaborării culturale ș. a.

Biroul Politic a dat o înaltă apre
ciere hotărîrii celor două părți de a 
extinde prietenia și 
multilaterală cu țările 
socialiste, de a întări unitatea și 
coeziunea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, precum 
și de a acționa, și de acum înainte, 
neabătut pentru unitatea tuturor 
forțelor iubitoare de pace în lupta 
pentru consolidarea păcii și secu
rității în Balcani, în Europa și în 
întreaga lume.

Biroul Politic a însărcinat Secre
tariatul C.C. al P.C.B., Consiliul de 
Miniștri al R. P. Bulgaria și orga
nele, întreprinderile și organizațiile 
economice de resort să elaboreze și 
să adopte măsuri concrete necesare 
pentru traducerea în viață a hotărî- 
rilor adoptate în timpul vizitei, pen
tru extinderea în continuare a prie
teniei și colaborării bulgaro-române.

protocolul privind re- 
coordonării planurilor de 

naționale

MOSCOVA 23 — Trimisul special 
Agerpres transmite : La 23 iunie, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România în Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus, a înminat ma
reșalului Uniunii Sovietice A. A. Gre- 
ciko, ministrul apărării al U.R.S.S., 
ordinul „23 August" clasa I și me
dalia jubiliară „30 de ani de la elibe
rarea Român’ei de sub dominația 
fascistă", conferite cu prilejul împli
nirii a trei decenii de la eliberarea 
tării noastre.

Ministrul 
mulțumit 1 
Ceaușescu, 
Partidului 
ședințele Republicii Socialiste Româ-

apărării al U.R.S.S. a 
tovarășului 
secretarul

Comunist

Nicolae 
general al 

Român, pre-

nia, pentru inalta distincție acordată, 
subliniind că vede in aceasta o apre
ciere a aportului tuturor celor care 
contribuie la întărirea colaborării 
multilaterale sovieto-române și a 
prieteniei dintre armatele celor două 
țări.

La solemnitate au participat mare
șalul Uniunii Sovietice I. I. Iaku- 
bovski, generalii de armată V. G. 
Kulikov și S. L. Sokolov, prim-loc- 
țiitori ai ministrului apărării, gene
ralul de armată A. A. Epișev, șeful 
Direcției Politice Superioare a Arma
tei și Flotei Sovietice, general de ar
mată N. V. Ogarkov și general colo
nel N. N. Alexeev, locțiitori ai mi
nistrului apărării.

colaborarea 
comunității LISABONA

Dineu in onoarea delegației militare
(Agerpres). — La 
in Portugalia a de-

LISABONA 23 
încheierea vizitei 
legației militare române, condusă da 
generalul-colonel Ion Coman, prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
generalul Carlos Fabiao, șeful Sta
tului Major al trupelor terestre por
tugheze, membru al Consiliului Re
voluției, a oferit un dineu oficial, 
la care au participat primul ministru 
Vasco Gonțalves, membri ai Consi
liului Revoluției, șefii regiunilor mi
litare, generali și ofițeri superiori ai 
armatei portugheze, precum și Ma
rin Iliescu, ambasadorul României la 
Lisabona.

romane
Vasco Gonțal- 
rostit toasturi.

La ceremoniile de la Lourențo Marques participă o delega
ție de partid șl de stat din Republica Socialistă România

La festivitățile prilejuite de pro
clamarea independenței Mozambicu
lui participă o delegație de partid și 
de stat din țara noastră, condusă de 
tovarășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So-

cialiste România. Din delegație fac 
parte tovarășii : general-colonel Ion 
Coman, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale, șef al Marelui Stat Major, 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Convorbiri între
L. Brejnev și E. Gierek

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a făcut, la 23 iunie, o 
scurtă vizită de prietenie la Mosco
va, unde a avut convorbiri cu L. I. 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., privind problemele colabo
rării dintre cele două țări și proble
me actuale internaționale. S-a subli
niat — relevă agenția T.A.S.S. — 
importanța ce o va avea desfășu
rarea la cel mai înalt nivel a eta
pei finale a Conferinței pentru secu
ritate șl cooperare in Europa.

uOUUHț&M» ju

Cancelarul Austriei despre
faza a treia a Conferinței

general-europene
BONN 23 (Agerpres). — Cancela

rul Austriei, Bruno Kreisky, s-a 
pronunțat, în cursul unei «onferințe 
de presă organizate luni lă Bonn, 
pentru convocarea cit mai curînd 
posibil a celei de a treia faze — la 
nivel înalt — a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. 
Bruno Kreisky a menționat că a- 
eeeași opinie este împărtășită și de 
cancelarul R. F. Germania, Helmut 
Schmidt. Precizînd că nu a evocat 
împreună cu interlocutorii săi vest- 
germani problema datei la care ar 
urma să fie convocată Conferința la 
nivel înalt, vorbitorul a spus : „Cred 
că ea va avea loc în această vară. 
Mă pronunț împotriva oricărei alte 
amînări".

Una din atracțiile 
Balonului aeronautic 
și spațial care și-a în
chis recent porțile la 
Paris a fost rivalita
tea dintre avioane su
personice de luptă. în 
fiecare zi rivalii evo
luau succesiv in zbo
ruri de demonstrație, 
încercînd să capteze 
Interesul specialiștilor, 
în fiecare zi se emi
teau pronosticuri, dar, 
ca intr-un veritabil 
film cu „suspans", 
abia In ultima zi a 
expoziției s-a știut 
care din el a învins.

Protagoniștii acestui 
spectacol, mai mult 
financiar decît aero
nautic, au fost apara
tul francez „Mirage 
Fl-E" realizat de fir
ma „Dassault-Breguet" 
și aparatul american 
„VF-16", construit de 
„General Dynamics", 
Iar rivalitatea a în
ceput de mal multă 
vreme, din momentul 
în care patru țări din 
alianța atlantică : Bel
gia, Danemarca, Nor
vegia și Olanda și-au 
pua problema Înlocui
rii vechiului avion 
„Starfighter". Și ast
fel, de mai multe luni 
încoace, presa occi
dentală a început să 
scrie tot mal insistent 
despre „afacerea seco
lului", care reprezenta 
un contract de peste 
trei miliarde de dolari 
— circa 15—18 miliar
de de franci. N-au lip
sit duelurile verbale 
sau schimburile de a- 
cuzații între purtătorii 
de cuvînt ai celor 
două firme și nici în
cercările de Influen-

portugalia forțele democratice și progresiste

LISABONA 23 (Agerpres). — „De
clarația Consiliului Revoluției 
Portugaliei cu privire la situația 
țară și la căile de dezvoltare a 
voluției portugheze constituie 
program ce trasează țelurile și sar
cinile revoluției portugheze în ac-

„Un partid comunist puternic

BUDAPESTA

al 
din 
re- 
un

garanție a democrației și progresului 
pentru întreaga Italie64

O rezoluție a Direcțiunii P.C.I
ROMA 23 — Corespondentul Ager

pres transmite : ' ” ...........
publică 
recțiunea 
mei sale 
expuse propunerile concrete ale co
muniștilor pentru însănătoșirea vie
ții naționale și pentru a se face față 
problemelor urgente , ale maselor de 
oameni ai muncți/rJn rezoluție ga 
subliniază că succesul obținut de 
P.C.I. în alegerile de la 15 și 16 iunie, 
care se încadrează într-o deplasare 
generală spre stingă a corpului elec
toral, este cel mai mare pe care par
tidul l-a realizat din 1946 pînă astăzi 
și reprezintă o victorie clară a cauzei 
democrației, libertății, progresului 
social și civic al Italiei.

Rezoluția relevă necesitatea rezol
vării de urgentă a problemei for
mării unor administrații regionale, 
provinciale și comunale capabile, e- 
ficiente și stabile. Trebuie respinsă 
orice tentativă de a se impune de la 
centru formule preconstituite în 
toate regiunile, provinciile și comu
nele — se arată în document. Gru-

„Ziarul „L’Unită" 
rezoluția adoptată de Di- 

P.C.I. în cadrul ulti- 
reuniuni, în care sînt

anglia Masuri
LONDRA 23 (Agerpres). — Parti

dul laburist (de guvernămînt) și 
Congresul Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.) au căzut de acord asupra 
necesității unui control al salariilor 
și prețurilor, care să conducă la o 
reducere a inflației în Marea Bri- 
tanie. Declarația comună dată pu
blicității la încheierea reuniunii Co
mitetului de legătură între par-

în cursul dineului, 
ves și Ion Coman au 
în care a fost subliniată evoluția as
cendentă a relațiilor dintre Româ
nia și Portugalia, țări care, deși au 
sisteme social-politice și economice 
diferite și aparțin unor blocuri mi
litare deosebite, își aduc, prin re
lațiile de colaborare pe care le pro
movează, o contribuție activă la cau
za păcii și Înțelegerii între popoare.

Generalul-colonel Ion Coman și 
ceilalți membri ai delegației româ
ne au fost decorați cu Marea Cru
ce a Meritului militar.

purile de consilieri ale P.C.I. vor lua 
inițiativa unei dezbateri politice și 
programatice cu toate forțele demo
cratice și antifasciste (și în primul 
rînd cu socialiștii) cu scopul de a 
căuta convergentele și înțelegerile 
necesare pentru abordarea probleme
lor care frămîntă populația.

Rezoluția relevă necesitatea.,, undi 
reînnoiri profunde a;.orientărilor și ș 
modului de guvernare la toate nive
lurile și, deci, și la nivel național.

Referlndu-se la chestiunile econo
mice. rezoluția subliniază necesitatea 
înfăptuirii unei „noi politici econo
mice și sociale menite să asigure re
lansarea producției și a ocupării for
ței de muncă, să impulsioneze crea
rea de noi investiții productive în 
industrie și agricultură".

Relevînd rolul important care re
vine P.C.I. în tară, rezoluția subli
niază, în încheiere, că un partid co
munist mai puternic, mai numeros si 
mai bine reprezentat în orice loc de 
muncă constituie garanția democra
ției și progresului pentru întreaga 
Italie.

tuala etapă și în viitorul apropiat", 
se spune într-un document publicat 
de Partidul Comunist Portughez, în 
ziarul cu cel mai mare tiraj din 
țară, „O Seculo". Principiile de bază 
ale programului acțiunilor politice 
ale Mișcării Forțelor Armate, evi
dențiază declarația P. C. Portughez, 
corespund întru totul intereselor, nă
zuințelor și țelurilor celor ce mun
cesc din Portugalia, întregului po
por portughez. Forțele democratice 
și progresiste, se arată în încheierea 
declarației, consideră documentul 
Consiliului Revoluției „platforma de 
acțiune în jurul căreia trebuie să se 
unească toți cei care sînt gata să 
lupte și să acționeze pentru făurirea 
unei Portugalii democratice și edi
ficarea societății socialiste".

Secretarul general al Partidului 
Socialist, Mario Soares, a declarat, 
printre altele, că Declarația Consi
liului Revoluției este extrem de im
portantă pentru clarificarea situației 
politice pe plan național. Luni seara, 
Partidul Socialist a organizat o ma
nifestație în sprijinul Consiliului 
Revoluției.

La rîndul său, partidul Mișcarea 
Democratică Portugheză a dat puu 
blicității o declarație în care sub
liniază hotărîrea sa fermă de a de
pune toate eforturile pentru reali
zarea sarcinii de reconstrucție na
țională a țării. Documentul reafirmă 
sprijinul sincer și loial al Mișcării 
Democratice Portugheze față de Miș
carea Forțelor Armate.

întilnirea reprezentanților unor organizații 
de masă din tari socialiste

BUDAPESTA 23 — Coresponden
tul nostru transmite : La Budapes
ta a avut loc o întîlnire a repre
zentanților Frontului Patriei din 
R. P. Bulgaria, Frontului Național 
din R. S. Cehoslovacă, Comitetelor 
de Apărare a Revoluției din Cuba, 
Frontului Național al R. D. Germa
ne, Uniunii asociațiilor de pace și 
prietenie din R. P. Mongolă, Fron
tului Unității Poporului din R. P. 
Polonă, Frontului Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România, 
Frontului Popular Patriotic din R. P. 
Ungară, Uniunii asociațiilor sovietice 
de prietenie și relații culturale cu 
țările străine. A participat, în cali
tate de observator, un reprezentant 
al Frontului Patriotic din R. D. Viet
nam. Delegația română a fost con
dusă de Corneliu Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.XjMSt . . B'l (..v.'iei’ă»

Participanții la întîlnire au consta
tat cu satisfacție că destinderea a 
devenit tendința principală a dez
voltării politice mondiale și își ex
primă convingerea că documentele 
care vor fi adoptate la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa vor avea o însemnătate isto
rică pentru așezarea relațiilor dintre

statele cu orînduiri sociale diferite 
pe baza principiilor coexistenței paș
nice, în spiritul Cartei O.N.U. Ei 
salută victoria istorică a eroicelor 
popoare vietnamez, cambodgian și 
laoțian împotriva imperialismului și 
reafirmă solidaritatea cu popoarele 
Indochinei. De asemenea, își expri
mă solidaritatea cu popoarele arabe, 
africane și latino-americane care 
luptă împotriva imperialismului, pen
tru progres social și independență 
națională.

Participanții își afirmă, totodată, 
hotărirea de a contribui la întărirea 
unității și colaborării frățești între 
toate țările socialiste.

Participanții la întîlnire declară că 
vor acționa pentru așezarea relații
lor dintre statele lumii pe baza prin
cipiilor respectării suveranității na
ționale, abținerii de la folosirea for
ței și a amenințării cu forța, intan- 
gibilității. frontierelor, integrității te
ritoriale, reglementării pe cale paș
nică a problemelor litigioase, neames
tecului în treburile interne, promo
vării drepturilor omului, egalității și 
dreptului popoarelor de a dispune de 
soarta lor și colaborării internațio
nale in interesul păcii in întreaga 
lume.

antiinflaționiste
tidul de guvernămînt și centrala 
sindicală, la care a participat și pri
mul ministru, Harold Wilson, apre
ciază, între altele, că reducerea ratei 
inflației este indispensabilă în lupta 
contra șomajului.

Conducătorii centralei sindicale și 
cei ai confederației patronale se vor 
reuni marți pentru a-și confrunta 
punctele de vedere.

agențiile de presă transmit
Colocviul „K XXX-a ani

versare a victoriei împotri
va fascismului", organizat- la 
Paris, de Institutul „Maurice Thorez" 
de pe lîngă p.C. al P.C.F., a reunit 
personalități politice, istorici, specia
liști în științe politice și economi
ce din 22 de țări. Din România, au 
luat parte la lucrări dr. Gheorghe 
Zaharia, 
tului de

director adjunct al Institu- 
studii istorice și social-po-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

litice de pe lingă C.C. al P.C.R., ge- 
neral-locotenent Constantin Popa, 
locțiitor al șefului Marelui Stat Ma
jor, prof. dr. Petre Pânzaru, direc
torul Institutului de științe politice 
al Academiei „Ștefan Gheorghiu". 
Reprezentanții țării noastre au pre
zentat comunicări privind : contribu
ția României la lupta antifascistă și 
la victoria de la 9 Mai 1945, rolul 
operațiunilor Armatei sovietice în e- 
liberarea centrului și sud-estului 
Europei, însemnătatea participării 
țărilor din această zonă la zdrobirea 
celui de-al Ill-lea Reich, factorii de
terminant ai transformărilor revolu
ționare în țările central și sud-est 
europene și probleme ale păcii și 
colaborării în Europa — noi ele
mente și perspective.

nare din această țară. Este vorba de 
așa-numita „asociație a resortisanți- 
lor chinezi", fondată în anul 1952 de 
interpuși ai regimului din Taiwan, 
și de așa-zisa „uniune a asociațiilor 
laoțiene", înființată în primăvara 
acestui an și avînd in componență 
organizații de extremă dreaptă 
aservite imperialismului. Cele două 
organizații dizolvate desfășurau ac
tivități în slujba forțelor neocolo- 
nialiste și căutau să saboteze înfăp
tuirea păcii și a înțelegerii naționale 
în Laos.

țâre sau de „sedu
cere" a clientelei, prin 
mijloace nu întotdea
una onorabile. (în O-, 
landa se desfășoară o 
anchetă oficială in le
gătură cu o Încercare 
de mituire a preșe
dintelui comisiei de 
afaceri externe a par
lamentului în vederea 
sprijinirii achizițiilor 
de avioane „Mirage").

în ajunul 
Salonului de

Așadar, 
secolului"

Închiderii 
la Paris, 
„afacerea 
ajuns laa

capăt, un șir de ziare 
și observatori politici 
din Franța insistînd 
asupra pagubei finan
ciare reprezentate de 
pierderea acestui con
tract.

Dar pentru majori
tatea comentatorilor

văzut spulberate- spe
ranțele franceze care 
considerau că opțiu
nea celor trei țări 
membre ale C.E.E. 
(Belgia, Danemarca și 
Olanda) va fi ghidată 
de interesele comuni
tare generale

Este semnificativ că 
sub titlul „Nu există 
milă între aliați", „LE 
QUOTIDIEN DE PA-

mele sume cu care a 
fost diminuată pu
terea de cumpărare a 
maselor, ca urmare a 
inflației, cu 
rile făcute 
lor civile 
să ofere, 
posibilități 
sare din 
liarde de dolari 
alocate pentru achizi
ții militare — pentru

ampută- 
investiții- 

de natură 
realmente, 

de redre- 
criză), mi- 

sînt

MILIARDE (de dolari)-ÎN VĂZDUH,

MILIOANE (de nevoi) - PE PĂMÎNT
Presa occidentală despre afacerea avioanelor în cursa înarmărilor

Dar dnd miza e atît 
de mare, „jocul cin
stit" de care societa
tea liberei inițiative 
face atîta caz este dat 
uitării.

Cu toate că firma 
franceză a fost dis
pusă să acorde un ra
bat de 24 la sută la 
prețul aparatului, cu 
toate că pe plan teh
nic cele două avioane 
sînt considerate de un 
nivel calitativ aproxi
mativ egal, cel fran
cez prezentînd chiar 
unele avantaje, cele 
patru țări au optat, 
una după alta, pen
tru aparatul american. 
Ultima, Belgia, și-a 
anunțat decizia chiar

mai important apare 
aspectul politic. Cea 
mai mare parte dintre 
ei atribuie deznodă- 
mîntul acestor nego
cieri „insistențelor" — 
unii vorbesc deschis 
despre puternice pre
siuni ale respectivelor 
grupări monopoliste 
din S.U.A. — spre 
a-și impune propriile 
interese 
„afacerii 
reflectînd, In această 
optică, pozițiile de do
minație ale acestor 
monopoluri. Pe de 
altă parte, se reflectă 
și contradicțiile dintre 
înșiși partenerii euro
peni ai alianței nord- 
atlantice. Practic, s-au

epilogul 
secolului"

RIS" arăta că, „față de 
concentrarea de mij
loace financiare și 
tehnologice ale S.U.A., 
europenii s-au prezen
tat in ordine disper
sată. înainte 
cura Statele 
se concurau 
înșiși".

Ar fi însă 
această „afacere' 
fie tratată în sine, 
desprinsă de contextul 
politic general. în- 
tr-un moment cind 
există milioane de ne
voi pe Pămint (cifra 
de milioane este cu 
totul valabilă dacă se 
pune în raport cu 
numărul șomerilor din 
țările C.E.E., cu enor-

de a con- 
Unite, 
între

ei 
ei

greșit ca
să

să fie 
mijloace 
Si

ca văzduhul 
străbătut de 
de distrugere 
perfecționate.

Observatorii 
un alt aspect 
puțin 
și anume că angaja
rea unor țări europe
ne pe acest făgaș ®1 
înarmărilor are loc 
într-un moment cînd 
Conferința pentru 
securitate în Europa 
realizează progrese a- 
propiindu-se de 
ma etapă. De 
ei își pun 
cuvînt 
cum concordă poziții
le exprimate la Ge
neva și. îndeosebi, 
recunoașterea adevă-

mai

rețin și 
nu mai 

contradictoriu,

ulti- 
aceea 
dreptpe 

întrebarea :

rului că destinderea 
politică devine reală 
numai însoțită de 
destindere militară, 
cu acest nou impuls 
imprimat cursei înar
mărilor ?

„Contractul secolu
lui" s-a încheiat ; el 
rămîne totuși grevat 
de un viciu funda
mental : girul maselor 
de contribuabili, care 
vor trebui să furnize
ze miliardele pentru 
achitarea unei aseme
nea „note 
Ceea ce 
încă o dată 
cesară a 
prezent 
popoarelor 
lua în mîini 
cauza dezarmării și a 
determina măsuri e- 
fective în acest sens, 
concordanța între vor
be și fapte.

„Europa armelor — 
scrie „LE MONDE" — 
nu era de natură să 
entuziasmeze 
publică", 
context 
pusă la o 
a opțiunilor, 
gata, după cum afir
mă primul ministru, 
să propună parteneri
lor săi un proiect de 
cooperare pentru rea
lizarea unui nou avion 
de pasageri.

Așadar, pierderea 
„contractului secolu
lui" poate avea con
secințe pozitive, îri- 
curajînd cooperarea 
în sensul dorit de o- 
pinia publică, adică 
în domeniul atît de 
vast și de necesar al 
industriei pașnice.

de plată", 
dovedește 
cit de ne
devenit în 
activizarea 
pentru a 

proprii

opinia 
în acest 

Franța e dis- 
revizuire 

fiind

Paul
DIACONESCU

Convenția națională a 
Partidului Socialist Fran
cez consacrată dezbaterii unor pro
bleme de conducere economică în 
perspectiva unei victorii electorale a 
forțelor de stingă, și-a încheiat lu
crările la Paris. Francois Mitterrand, 
prim-secretar al P.S.F., a reafirmat, 
în discursul său, că „Partidul socia
list își bazează strategia pe cea a U- 
niunii stîngii și iși interzice orice 
coaliție cu formațiile așa-zis centris
te, care, în fapt, au intrat în majo
ritatea prezidențială".

Guvernul Elveției * accep- 
tat oficial cererea Partidului Elvețian 
al Muncii de a se organiza o con
sultare la nivel național privind 
măsurile de combatere a crizei e- 
conomice, inflației și șomajului. Data 
consultării va fi stabilită ulterior. 
Partidul Muncii a propus adoptarea 
unui articol nou la Constituție, care 
obligă guvernul să instituie un con
trol asupra prețurilor și beneficiilor, 
asupra importului și exportului de 
capital și introducerea unui sistem 
de impozite progresive, precum și 
limitarea puterii monopolurilor.

i-a

Autoritățile guvernamen
tale ale Laosuluiau disPus di- 
zolvarea a două organizații reacțio-

In orașul Mannheim
deschis, luni, cel de-al 23-leâ Con
gres al
— principalul partid al opoziției din 
R.F.G. Cei aproximativ 730 de dele
gați l-au reales în funcția de pre
ședinte al U.C.D. pe Helmut Kohli

Uniunii Creștin-Democrate

ORIENTUL APROPIAT
• Lucrările Comitetului de coordonare egipteano-sirian • între' 

vedere între Suleiman Frangieh și Yasser Arafat
CAIRO 23 (Agerpres). — Pre

ședintele Anwar Sadat l-a primit, 
luni, pe primul ministru al Siriei, 
Mahmoud Al-Ayoubi, care participă 
la lucrările de la Alexandria ale Co
mitetului de coordonare egipteano- 
sirian. Au fost examinate toate as
pectele politice și militare ale coope
rării dintre Siria și Egipt și s-a pro
cedat la examinarea situației din 
Orientul Apropiat sub toate aspecte
le ei. Referitor la lucrările Comite
tului de coordonare egipteano-sirian, 
Mahmoud Al-Ayoubi a declarat că 
s-a convenit, in cadrul convorbirilor 
care au loc la Alexandria, asupra 
continuării contactelor și, în special, 
a reuniunilor membrilor comitetului.

*

BEIRUT 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Suleiman Fran- 
gieh, a primit, luni, pe Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, și pe Fath Salah Khalaf,

membru al Comitetului Executiv al 
O.E.P. La convorbiri au asistat am
basadorii Egiptului și Arabiei Sau- 
dite acreditați la Beirut, generalul 
Said Nasrallah, ministru de interne, 
șeful Statului Major al armatei li
baneze. Potrivit unui comunicat ofi
cial dat publicității, reuniunea a per
mis examinarea detaliată a stadiu
lui și perspectivelor relațiilor libano- 
palestinene, prin prisma evenimente
lor din ultimele luni.

Generalul Said Nasrallah a preci
zat că, în cadrul convorbirilor, a 
fost reafirmată valabilitatea prece
dentelor acorduri intervenite intre 
autoritățile libaneze și organizațiile 
palestinene staționate pe teritoriul 
Libanului și că părțile au convenit 
asupra menținerii unor contacte per
manente pentru a soluționa proble
mele imediate 
suveranității și 
și al asigurării 
tei palestinene.

in spiritul apărării 
securității Libanului 
securității rezisten-

DI PRETUTINDENI
•CONCERT IN 

PLOAIE. Aversele puter
nice de ploaie semnalate pa 
neașteptate in Europa au avut 
consecințe nebănuite In Franța 
și Olanda. La Paris, simbătă 
seara, urma să se prezinte, în 
cadrul unui program inedit, 
„muzica în aer liber", Simfonia 
a IX-a de Beethoven, cu con
cursul orchestrei de sub bagheta 
lui Daniel Barenboim și al an
samblului coral din Edinburg. 
Ploaia, ce începuse să cadă încă 
din cursul zilei, s-a întețit în 
asemenea măsură îneît s-a de
cis suspendarea concertului. 
Mii de parizieni, ascunși sub 
umbrele, în Place de Concorde, 
au fost totuși răsplătiți pentru 
răbdarea lor : coriștii, în imper
meabile și sub umbrele, au cîn- 
tat „in compensație" o suită da 
piese, pentru ca apoi, la adă
postul unei prelate aduse de 
urgență, întregul ansamblu să 
interpreteze cunoscuta „Odă a 
bucuriei".

• CEA MAI NORDICA 
REZERVAȚIE NATURALĂ, 
în peninsula Taimir (Uniunea 
Sovietică), dincolo de Cercul 
Polar, se amenajează un centru 
științific de cercetări biologice
— cel mai nordic din lume. El 
este amplasat într-o regiune de 
tundră, o adevărată rezervație 
naturală pe o suprafață de un 
milion de kilometri pătrați. 
Centrul va contribui la conser
varea bogățiilor naturale din 
Extremul Nord, asigurînd pro
tecția florei și faunei, alcătuită 
adesea din exemplare unice.

• PE SCURT DESPRE 
DIAMANTE. Statisticile 
rată că din momentul descoperi
rii, în India, cu multe mii de ani 
in urmă, a primelor diamante și 
pînă în 1972, cantitatea totală 
descoperită pe glob — cu excep
ția U.R.S.S. — se ridică la a- 
proximativ un miliard de cara
te, adică 200 de tone. In prezent 
se obțin anual 40 de milioane 
de carate, de două sute de ori 
mai puțin decît producția mon
dială de aur. Industria cere însă 
cantități tot mai mari de dia
mante : se apreciază că pentru 
prelucrarea unui milion de tone 
de oțel este nevoie de 200 000 
de carate. De exemplu, la ascu
țirea unei sape de foraj, un sin
gur disc de diamante înlocuiește 
15 tone de materiale abrazive, 
întrucît diamantele naturale nu 
mai asigură de mult necesitățile 
industriei, fabricarea lor pe cale 
artificială a cunoscut o tot mal 
puternică dezvoltare, cercetările 
din ultimii ani permițînd crea
rea unor materiale sintetice 
mult mai dure decît cele natu
rale.

• TRICICLETA ELEC
TRICĂ. Uzinele de biciclete 
din Bydgoszcz (Polonia) au con
struit, pentru copii, o tricicletă 
cu motor electric, acționat de 
un acumulator ce poate fi în
cărcat la rețea. Tricicleta este 
foarte ușoară și poate dezvolta 
o viteză de... 3 km pe oră. Un 
început de familiarizare pre
coce cu sporturile mecanice și 
cu... marile viteze.

• SCOȚIENII Șl DUL
CIURILE. Scoțienii dețin, se 
pare, tristul record de popor 
cu... cei mai puțini dinți sănă
toși. După cum reiese dintr-un 
studiu al autorităților sanitare 
scoțiene, mai mult de 44 la sută 
dintre scoțienii care au depășit 
vîrsta de 16 ani nu mai au nici 
un dinte propriu în gură ; iar 
cei care posedă încă o dantură 
completă nu depășesc procentul 
de 2 la sută 1 Această stare 
dezastruoasă a danturii nu se 
datorează „zgirceniei" prover
biale și tarifelor dentiștilor —• 
menționează cu maliție studiul
— ci cantităților uriașe de dul
ciuri pe care ei le consumă : in 
medie 55 kg pe an, de persoană.

• TURISM Șl ECOLO
GIE. La Congresul mondial' ie 
ecologie desfășurat la Hamburg 
s-a lansat un semnal de alarmă 
împotriva pericolului pe care 
dezvoltarea necontrolată a turis
mului îl poate reprezenta pentru 
mediul ambiant. S-a citat exem
plul unor zone din jurul Medi- 
teranei și al unor regiuni ale 
coastei vest-europene care au 
suferit un proces intens de de
gradare ecologică ; nici zone 
montane cunoscute, nici malu
rile lacurilor și riurilor dintr-un 
număr de țări nu au fost scutite 
de efectele negative ale turis
mului necivilizat. Congresul a 
propus adoptarea unui complex 
de măsuri cu caracter interna
țional in vederea păstrării fru
museților naturale, inclusiv ela
borarea unor legislații severe 
împotriva celor care contribuie 
la degradarea mediului am
biant.

• TELEVIZORUL Șl 
SĂNĂTATEA. Deoarece pe
trec foarte mult timp In fața te
levizoarelor, cetățenii britanici 
au devenit din ce In ce mal 
predispuși la diferite maladii și 
la o nocivă îngrășare — afirmă 
Douglas Drysdale, vicepreședin
tele Asociației de osteopatie 
din Marea Britanie. Din cauza 
sedentarismului excesiv, engle
zii „ar fi în curs să se trans
forme în oameni care nu se mal 
dezvoltă normal" declară spe
cialistul britanic, menționlnd că 
durerile de spate, tulburările 
gastrice sau circulatorii sînt de 
pe acum curente pentru acel 
telespectatori care își petrec 
practic întregul timp liber 
stînd în fotolii. După părerea 
medicului englez, criza econo
mică a avut și ea o contribuție, 
britanicii preferind să rămînă 
în fața micului ecran decît să 
meargă la cinematograf sau la 
teatru.
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