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Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
al Franței, Jacques Chirac

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit simbătă. 26 iu
lie. în stațiunea Neptun, pe Jacques 
Chirac, primul ministru al Republi
cii Franceze, care întreprinde o vi
zită oficială în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului.

împărtășind șefului statului român 
întreaga gratitudine pentru întreve
derea acordată, primul ministru 
francez a arătat că președintele Re
publicii Franceze, Valery Giscard 
d’Estaing, i-a încredințat plăcuta mi
siune de a înmîna președintelui 
Nicolae Ceaușescu- un mesaj scris și 
a-i transmite expresia sentimentelor 
sale de caldă prietenie, de înaltă a- 
preciere, stimă și considerație, iarDejun oferit de președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu in onoarea primului ministru

ÎN STAȚIUNEA 

NEPTUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, sîmbătă, un 
dejun în onoarea primului mi
nistru al Franței, Jacques Chirac, 
și a soției sale, Bernadette Chirac.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Paul Niculescu, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Vasile Vîlcu, 
Nicolae Giosan, precum și membri 
al guvernului, alte persoane o- 
ficiale.

Au luat parte Norbert Segard, 
ministrul comerțului exterior, Ber- ■ 
nard Destremeau, secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
Raoul Delay^, ambasadorul Fran
ței la București, celelalte persoane 
oficiale care-1 însoțesc pe premie
rul francez în vizita sa în țara 
noastră.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate și prietenie, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Jacques Chirac au 
rostit toasturi.

ÎN PAGINA A III-A 

Toasturile rostite de președintele Nicolae Ceaușescu 
și de primul ministru al Franței, Jacques Chirac

poporului român cele mai bune u- 
rări.

Mulțumind, președintele 'Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să a- 
dreseze, din partea sa, președintelui 
Valery Giscard d’Estaing aceleași 
simțăminte de caldă stimă și priete
nie, împreună cu urări de prospe
ritate și pace poporului francez,

în-treținîndu-se apoi cordial, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Jacques Chirac, 
au examinat o serie 'de: pro
bleme privind evoluția actuală 
și în perspectivă a relațiilor ro- 
mâno-franceze. In cursul convor
birii s-a dat o deosebită apreciere 
raporturilor tradiționale și colaboră
rii rodnice dintre România si Fran
ța. A fost evocată importanța 

deosebită a intîlnirilor româno- 
franceze la cel mai înalt ni
vel, înțelegerilor și hotărîrilor stabi
lite cu aceste prilejuri, care au pus 
baze trainice unei conlucrări durabi
le între țările noastre. S-a manifestat 
dorința comună de a se pune în va
loare. într-o măsură mai mare, po
sibilitățile existente pentru intensifi
carea si diversificarea colaborării 
reciproce în domeniul politic. în ra
muri de vîrf ale economiei și cerce- 

.■îtjțȚțț științifice. îp , sfera învătămîn-
•tuiui. culturii și artei, în folosul ce
lor două popoare, al înțelegerii și 
cooperării între țările europene. în
tre toate statele lumii.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte principale ale actualității inter
naționale, o atenție deosebită fiind 

acordată evoluției situației politice 
pe continentul european.

în acest cadru, a fost exprimată 
satisfacția în legătură cu faptul că 
lucrările celei de-a doua faze a Con
ferinței general-europene s-au termi
nat cu succes și că in curînd va în
cepe faza a treia la nivel înalt — 
moment de însemnătate istorică în 
viața continentului nostru, cu impli
cații pozitive asupra întregii vieți po
litice internaționale. S-a apreciat că 
încheierea cu rezultate bune a con
ferinței reprezintă un prim și impor
tant pas spre edificarea unei reale 
securități, relevîndu-se, în context, 
necesitatea transpunerii in fapt a do
cumentelor ce vor fi adoptate la 
Helsinki, a realizării în practică a 
angajamentelor asumate, a înfăptui
rii unei colaborări multilaterale și a 
înțelegerii între toate popoarele din 
Europa. Schimbul de vederi a evi
dențiat voința României și a Franței 
de a conlucra strînș în problemele 
majore ce confruntă lumea contem
porană, de a-și intensifica și con
juga eforturile în vederea aprofun
dării și consolidării cursului spre 
destindere, securitate și cooperare 
în Europa și pe plan mondial. Au fost 
evocate problema dezarmării, necesi
tatea încetării cursei înarmărilor, a 
stingerii focarelor de încordare și 
conflict, a reglementării prin mijloa
ce politice a chestiunilor litigioase, 
existente în lume. în timpul convor
birii, un loc important l-au ocupat 
problemele legate de democratizarea 
relațiilor interstatale — pe baza noi- 
lor principii de deplină egalitate în 
drepturi și respect al independenței și 
suveranității naționale, a neamestecu
lui în treburile interne, abolirii forței 
și renunțării la amenințarea cu fo
losirea ei — și de instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, care 
să asigure pacea, dezvoltarea liberă, 
independentă, la adăpost de orice a- 
gresiune, a fiecărei națiuni, potrivit 
aspirațiilor și intereselor sale legi
time.

întrevederea a decurs într-o am
bianță de caldă prietenie, de înțe
legere și stimă reciprocă.

La invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sîmbătă după- 
amiază a sosit în tara noastră. într-o 
vizită neoficială, președintele Repu
blicii Senegal. Leopold Sedar Seng
hor.

Expresie a bunelor raporturi sta
tornicite între cele două țări, aceas
tă vizită va prilejui o nouă și fruc
tuoasă întîlnire între cei doi șefi de 
stat, consacrată întăririi prieteniei și 
relațiilor de colaborare româno-se- 
negaleze, dezvoltării conlucrării în 
solutionarea problemelor internațio
nale actuale, în interesul ambelor 
țări, al progresului și păcii în lume.

Ceremonia sosirii înaltului oaspete 
a avut loc Ia aeroportul internatio
nal „Mihail Kogălniceanu". unde 
erau arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România si Re
publicii Senegal.

Pe frontispiciul aerogării se aflau 
portretele președinților Nicolae

După cum este cunoscut, recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. a adoptat Hotârîrea cu privire la îmbună
tățirea structurii organizațiilor de partid de la sate. 
Obiectivul fundamental urmărit prin ansamblul pre
vederilor hotărîrii este de a asigura creșterea ro
lului conducător al organizațiilor de partid sătești și 
al capacității lor de mobilizare, astfel ca — prin în
locuirea vechilor structuri organizatorice care duceau 
la fărîmițarea și dispersarea forțelor organizațiilor — 
acestea sa fie în măsură să antreneze efectiv la re
zolvarea problemelor creșterii continue a producției 
agricole, la buna gospodărire șl dezvoltare econo- 
mico-socială a satelor pe toți cei ce trăiesc șl mun
cesc în mediul rural.

îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor 
deosebit de importante stabilite pentru viitorul cin
cinal în domeniul agriculturii presupune o organizare 
superioară a întregi! activități, concentrarea unitară 
a eforturilor, instaurarea unui climat de ordine și dis
ciplină desăvîrșită, încît, așa cum pe bună dreptate 
a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, activitatea 
din unitățile agricole să dobîndească în tot mai mare 
măsură caracteristicile specifice activității din între
prinderile Industriale.

în acest sens, încă de pe acum, munca politico- 
educativă a organizațiilor de partid trebuie orientată 
spre a determina participarea activă a fiecărui lo
cuitor al satelor — de la secretarul organizației de 
partid, primar, membrii familiilor lor — la efectuarea

lucrărilor urgente din agricultură — seceriș, însă- 
mînțarea culturilor succesive, strîngerea finețelor, 
întreținerea culturilor etc.

Este deosebit de important ca în procesul înfăp
tuirii prevederilor hotărîrii, organizațiile de partid, 
toți comuniștii să militeze pentru transpunerea în 
viață cu strictețe și fermitate a indicațiilor cuprinse 
în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara din 21—22 iulie, consacrindu-și toate for
țele mobilizării întregii obști a satelor lă realizarea 
sarcinilor trasate de partid. în această privință, așa 
cum se arată în cuvintare, este necesar ca, odată 
cu reorganizarea activității, să se schimbe radical spi
ritul, mentalitatea vieții de partid la sate. Trebuie să 
determinăm o schimbare fundamentală in felul de a 
gîndi, de a acționa al comuniștilor de la sate, in- 
troducînd, într-adevăr, spiritul revoluționar în rîndul 
tuturor membrilor de partid, întărind răspunderea lor 
pentru înfăptuirea unitară a politicii partidului, a le
gilor statului, pretutindeni, în fiecare comună.

Știrile transmise de corespondenții noștri relevă un 
șir de experiențe pozitive, inițiative și acțiuni — care, 
desigur, se cer îmbunătățite tocmai în spiritul cu- 
vîntării secretarului general al partidului, potrivit 
Hotărîrii recentei plenare a C.C. al P.C.R.

în paqlna a 11-a : INFORMAȚII DIN ACTI
VITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 
DE LA SATE

72 de oameni vor munci 
și vor trăi aici, prin rota
ție. Aici, în larg. Aici vor 
asculta buletinele de știri, 
vor lua masa, vor învăța. 
In cabinele acestea, cu 
aer condiționat, pe pun
tea largă, cu blindajul 
mult mai spațios decît 
un teren de tenis. Le
gătura cu uscatul va 
fi asigurată prin radio. Si 
prin navele petroliere care 
vor trage la răstimpuri ală
turi, ca o garnitură de tren 
la depozitele de pe uscat, 
populate cu uriașele bazi
ne, pentru a-și face „pli
nul". Și prin poștă, pentru 
că un „poștaș", de aseme
nea. naval, ori, cine știe, 
poate aerian, va veni cu 
regularitate să ia și isă a- 
ducă scrisorile. Pe una din 
platforme — aceea vopsită 
în oranj — va poposi din 
cînd în cînd un elicopter. 
De sus, punctul împlîntat 
în orizontul marin se va 
distinge, alb-gri. de la mari 
distante. Aureolat de apele 
albastre ale Mării Negre, 
mîngîiat ori certat de bri
zele sau furtunile tuturor 
anotimpurilor. Turla de fo
raj, urcată la 70 de metri 
deasupra valurilor — ca 
un semn de reper în ne
mărginirea fără opreliști, 
pînă unde se avîntă doar 
rîndunelele ori pescărușii...

Aceasta-1 platforma de 
foraj marin. Primă platfor
mă românească de foraj 
marin, care se construiește 
după o licență străină. Cu 
fiecare oră, cu fiecare zi, ea 

Ceaușescu și Leopold Sedar Senghor. 
Pe mari pancarte era înscrisă urarea 
„Bun venit în Republica Socialistă 
România ’ Excelentei Sale Domnului 
Leopold Sedar Senghor, președintele 
Republicii Senegal".

La coborîrea din avion. înaltul 
oaspete senesalez este întîmpinat cu 
cordialitate de președintele Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cei doi șefi de stat își string mîinile 
cu căldură.

Sînt prezenti pe aeroport tovarășii 
Manea Mănescu. Emil Bobu. Dumi
tru Popescu, Vasile Vîlcu, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
generali și ofițeri superiori, precum și 
ambasadorul Senegalului în România, 
Ibrahim Boye.

Președintele Leopold Sedar Senghor 
este însoțit, în vizita sa neoficială în 
țara noastră, de ambasadorul Andre 
Guillabert.

își desăvîrșește conturul a- șantier naval gălătean, de 
colo unde s-au desprins de la mila 80.
țărm întîile motonave ro- — Platforma — ne spune 
mânești, întîile cargouri ing. Vasile Lăcătușu, șeful

NOUĂ PERFORMANȚĂ TEHNICĂ

PLATFORMA DE FORAJ MARIN

© Patru picioare de oțel — fiecare lung de 
122 de metri și greu de 700 de tone — sprijină 
insula plutitoare © Cel mai înalt punct al insu
lei — 70 de metri deasupra valurilor ; cel mai 
adînc — 6 000 de metri sub „lumea tăcerii" 

® Locuitorii insulei : 72 de oameni

românești de 4 500 tdw, In- 
tiile mineraliere românești 
de 12 500 și 18 500 tdw : la 
mai mult decît octogenarul

compartimentului concep
ție, despre acest copil mi
nune al tehnicii noastre, de 
o formă deosebită și Inso

O gardă a marinei militare prezintă 
onorul. Sînt intonate imnurile de stat 
ale Republicii Senegal și Republicii 
Socialiste România. Cei doi șefi de 
stat trec în revistă garda de onoare. 
Un grup de pionieri oferă președinți
lor Nicolae Ceaușescu și Leopold 
Sedar Senghor buchete de flori.

Numeroși locuitori din județul 
Constanța, aflați pe aeroport, fac ce
lor doi președinți o călduroasă ma
nifestare de simpatie. Cei prezenti 
salută cu însuflețire pe cei doi jșefi 
de stat, aclamă cu entuziasm pentru 
prietenia dintre țările și popoarele 
noastre.

La bordul unui elicopter spe’cial, 
președinții Nicolae Ceaușescu și Leo
pold Sedar Senghor s-au îndreptat 
apoi spre stațiunea Neptun, unde se 
află reședința rezervată înaltului 
oaspete senegalez. Aici președinții 
Nicolae Ceaușescu și Leopold Sedar 
Senghor s-au întreținut cordial, în
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

lită în peisajul cu vapoare, 
— este lungă de 73 de me
tri și are lățimea de 41. 
Greutatea totală — plus 
încărcătura de alimente, 
combustibil, prăjini și no
roi de foraj etc. — circa 
7 000 de tone. La aceasta 
se adaugă greutatea celor 
patru picioare de 122 de 
metri, fiecare cîntărind in 
jur de 700 de tone. Adin- 
cimea pînă la care va fi 
posibil să foreze : 6 000 de 
metri...

Mergem pe cală, unde 
datele inginerești cuprinse 
în fișa tehnică sînt trans
puse la scara unu pe unu. 
Aici, o alcătuire de metal 
care îți poate sugera lesne 
forma unui ciudat bloc de 
locuit. Ori-a unui uriaș doc 
plutitor,, eșuat cine știe 
cînd și cum pe muchia de 
beton a uscatului. Prindem 
momentul asamblării celor 
două mari „felii", fiecare 
de cîteva mii de tone. Felii 
ale unui singur fruct — 
crescut din munca navaliș- 
tilor gălățeni — construit 
de colectivele conduse de 
inginerii Victor Paladeseu 
și Gheorghe Mandu. Ulti
mul reconstituie momentul 
premergător asamblării :

— Secțiunea a fost pur
tată pe 35 de cărucioare 
cu dispozitive hidraulice. 
Ușoare denivelări de teren 
au eliberat de sub sarcină

Ilie TANĂSACHE
(Continuare în pag. a IH-a>
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Expoziția pictorului H.

Central de greu1- 
< tate a! muncii poli

tice — ia cîmp, în 
mijlocul oamenilor. 
Nu rareori ni s-a întîm- 
plat ca,. în zilele luptei pe 
frontul strîngerii recoltei 
de grîu, la sediile comitete
lor comunale de partid și 
celor ale C.A.P. din jude
țul Vaslui să nu găsim pe 
nimeni. „Sîntem plecați pe 
cîmp" glăsuia cîte un afiș 
scris de mină.

„Nu e numai un impera
tiv al acestor zile — ne-a 
spus tovarășul Constantin 
Brumă, secretarul comite
tului comunal de partid 
Ivănești-Vaslui, pe care 
l-am găsit în mijlocul țăra
nilor cooperatori din satul 
Bleșca, unde se recolta din 
plin — dar și o practică pe 
care biroul comitetului co
munal de partid se strădu
iește s-o încetățenească în 
întreaga sa activitate, și nu 
numai în perioade de virf, . 
ci tot anul. întregul comi
tet comunal, ca și membrii 
celor două comitete de par
tid ale C.A.P. Coșești și I- 
vănești se află la ora ac
tuală repartizați pe organi
zațiile de bază, lucrînd îm
preună cu toți membrii de 
partid direct în cîmp, stră- 
duindu-se să fie exemplu 
pentru ceilalți țărani coo
peratori.

O dificultate am întîmpi- 
nat pînă acum în munca 
politică cu mecanizatorii. 
Cele două secții de mecani
zare aparțin S.M.A. Pun- 
gești, * comună vecină. 
E bine însă ca mecaniza
torii să fie integrați — așa 
cum prevede recenta Hotă- 
rîre a C.C. al P.C.R. pri
vind îmbunătățirea struc- 

■ turii organizațiilor de partid 
de la sate — în organiza
țiile de partid subordonate 
comitetului din comuna 
unde, de fapt, muncesc și 
trăiesc. Noua 
corespunde cu 
concrete ale perfecționării 
muncii de partid, asigură 
unirea eforturilor comu
niștilor, ale celorlalți oa
meni ai muncii de la sate 
consacrate creșterii

ducției agricole, bunei 
gospodăriri și dezvoltării e- 
conomico-sociale a locali
tăților rurale, permite o 
mai bună conducere a în
tregii activități din agricul
tură, în așa fel incit parti
ciparea la muncile agricole 
să nu se mai desfășoare 
spontan, anarhic, ci în mod 
organizat și disciplinat, cu 
program precis, întocmai ca 
în industrie". (Crăciun Lă- 
luci).

Puterea exemplu
lui persana! a! agi
tatorilor. în timPul zi- 
lei — în comună, 
magazine . sau pe

exemplul lor între țăranii 
cooperatori.

Deși efectul unei aseme
nea participări exemplare 
s-a reflectat în prezența 
tot mai numeroasă a locui
torilor satului la muncile 
agricole, au mai rămas unii 
care pretextează că „n-au 
auzit". Și ca să nu existe 
nici o excepție de la regu
la generală — „toată sufla
rea comunei pe cîmp" — 
comitetul comunal de par
tid a antrenat în munca de 
agitație de la om la om și 
pe deputați, tovarăși foarte 
bine cunoscuți, care se 
bucură de prestigiu și au
toritate. în convorbirile cu 
consătenii lor, deputății —

man dispune de 
tașament însemnat 
telectuali : peste 
dre didactice, 
mani și veterinari, .. 
neri și tehnicieni agronomi. 
Un detașament cu atît mai 
puternic, cu cît majoritatea 
sînt comuniști, bună parte 
dintre ei fiind fii ai co
munei, care, după termi
narea studiilor, s-au 
tors acasă.

în aceste zile, cind 
forțele au fost și shut 
centrate la seceriș, la 
lalte lucrări agricole, 
tașamentul de 
ai comunei se 
timpul în mijlocul oameni
lor, ducînd o susținută

toate 
con- 
cele- 

de- 
in telectuali 

: află tot

T
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Timp de zece zile 
— miez de vară, pe
rioadă plină a vacan
ței — s-au înregistrat 
numeroase accidente 
de circulație ale căror 
victime au fost copiii : 
21 și-au pierdut viața, 
29 răniți.

— Cum se poate ac
ționa mai eficient îm
potriva accidentelor ?

La această întreba
re a redactorului nos
tru Al. Plăieșu a 
răspuns locotenent-co- 
lonel Constantin Gră- 
dinaru, din Direcția 
circulație a Inspecto
ratului general al mi
liției.

— în primul rînd, 
sa cere mai multă a- 
tenție din partea pă
rinților — adeseori cei 
mai vinovati 
accidentarea 
lor. Cel puțin 
virsta de șase

Echilibru și sensibilitate
H. Catargi

FAPTUL

țe — nici țipenie de om. 
De la mic la mare, toți lo
cuitorii apți de muncă din 
Lădești, județul Vîlcea, pot 
fi văzuți în lanurile de 
grîu, în finețe și livezi, la 
grădina de legume. Cum a 
asigurat comitetul comu
nal de partid o asemenea 
mobilizare generală de for
țe ? în primul rînd, mem
brii comitetului comunal 
de partid — indiferent de 
locul unde-și desfășoară 
activitatea, de atribuțiile 
pe care le au in comună — 
participă nemijlocit, îm
preună cu familiile lor, la 
lucrările agricole de sezon, 
întrucît fiecăruia i-a fost 
repartizată pentru îndru
mare și control una-do-uă 
din organizațiile de bază 
din comună, la rîndul lor, 
ca într-o reacție în lanț, a- 
ceștia se îngrijesc nu nu
mai de participarea la mun
cile cîmpului a tuturor 
membrilor birourilor orga
nizațiilor de bază, ci și de 
felul în care în cadrul fie
cărei organizații de bază 
în parte este asigurată mo
bilizarea tuturor membri'or 
de partid, cum se afirmă

tatorii organizației de partid 
— popularizează pe larg 
prevederile legislației ac
tuale, subliniind că pre
zența tuturor locuitori
lor satului la lucrările agri
cole e nu numai un act de 
conștiință, o expresie a spi
ritului de răspundere pen
tru pîinea tării, dar și o 
îndatorire stabilită prin Le
gea organizării producției 
și muncii în agricultură.

O sinteză a rezultatelor 
acestei intense activități 
politice : grîul a fost re
coltat — în această zonă 
submontană — pe aproape 
80 la sută din suprafața 
cooperativei agricole 
producție, porumbul și 
gumele, cărora li s-au 
plicat toate lucrările 
întreținere, anunță recolte 
bogate. (Ion Stanciu).

BnîeSectualiâ comu- 
raeâ au răspunderi 
precise în desfășu
rarea lucrări!©? a-

Comuna Scrioaș- 
judetul Teleor-

muncă politică, explicînd 
necesitatea 
necurmate,
noapte, disciplinate 
meinic organizate, 
pîinea poporului și, 
celași timp, lucrînd 
la umăi' cu cooperatorii’ la 
balotatul și transportul pa
ielor, la Întreținerea cultu
rilor. Noua structură a or
ganizațiilor de partid de la 
sate va determina o parti
cipare tot mai 
intelectualilor și 
lor lor la viața 
în care trăiesc 
cesc, va asigura 
rea lor la rezolvarea sar
cinilor privind dezvoltarea 
economico-socială a satelor. 
(Ion Toader).

bătălii 
și de 
și te- 

pentru 
în a- 
umăr

Cînd 
cesc cîmpuî, iar băr
bații... coordonează, 
în cea mai mare parte 
a cooperativelor agricole 
de producție din județul 
Constanța, femeile ___7
tuie majoritatea brațelor 
de muncă. O urmare fi
rească este și preocuparea

organizațiilor de partid de 
Ia sate pentru promovarea 
femeilor în munci de răs
pundere în cooperativele 
agricole de producție.

Din păcate însă, zilele 
trecute, cind apele Dunării 
creșteau, încercind digul 
de apărare de Ia 
Mari, pe ogoarele 
cooperative putea 
zută următoarea 
30—40 de femei zoreau 
strânsul recoltei de cartofi, 
aflată în pericol de a fi 
inundată, în timp ce din
colo de dig cîțiva bărbați 
cu undițele în mină iși 
încercau norocul la pește I

Faptul în sine reflectă o 
atitudine retrogradă, re
probabilă. Dar nu este 
vorba numai de „intimpla- 
rea" de mai sus. Din 145 de 
membri cooperatori apți de 
muncă, 60 la sută sînt fe
mei. Totuși, în afară de 
contabila șefă Elena Asinti- 
șeanu, care are la 
său in subordine 
economiste, toate 
funcții, incepind cu preșe
dintele, cu șeful de briga
dă. șefii de echipă și ter
minând cu magazionerul, 
sînt ocupate de bărbați. 
Mai mult chiar, în zooteh
nie, de pildă, lucrează doar 
3 femei. în schimb, în bri
găzile de cîmp sînt numai 
și numai femei. Admițînd 
explicația președintelui 
cooperativei agricole Con
stantin Iancu că cei care 
se aflau in ziua aceea la 
pescuit nu erau localnici, 
nu poate să scape priviri
lor marea înghesuială a 
bărbaților spre locurile de 
muncă mai ușoare !

Este de datoria comite
tului comunal de partid din 
Seimenii Mari și a orga
nizației de partid din 
C.A.P. — ca, de altmin- 

a altor orga- 
: partid de la 
i aplice cu toată 

Legea privind 
producției și

teri și i 
nizații de 
sate — să 
fermitatea 
organizarea 
muncii în agricultură, asi- 
gurînd valorificarea mai 
judicioasă a tuturor ener
giilor satului în obținerea 
unor producții agricole cit 
mai mari. (George Mi- 
hăescu).

NOTE»

Galeria Nouă din 
Capitală găzduiește 
expoziția H. H. Ca
targi, doar într-o mă
sură retrospectivă, fi
ind sugestiv intitulată 
„Secțiune într-un ate
lier de creație". A- 
ceastă originală de
monstrație îi deschide 
amatorului de frumos, 
de artă, drumul înțe
legerii operei unui 
valoros pictor, a cărei 
reală retrospectivă ră- 
mîne de proiectat în
tr-un viitor apropiat, 
ostenindu-ne a de
tecta, prin muzee și 
la deținătorii de ta
blouri, cele mai sem
nificative 
artistului.

Adesea, 
epoci se

artiștii unei 
înscriu în 

acea epocă nu res- 
trîngîndu-și forța crea
toare, personalitatea, 
in aria epocii respec
tive, ci — legați de co
muniunea spirituală, 
de idealurile comune 
— aducînd fiecare 
gradele febrei crea
toare, pecetea unicită
ții. Deși mai tînăr, 
Henri H. Catargi se 
aliniază pleiadei de 
artiști generoși, origi
nali ca artiști și ca 
oameni, ce se numesc 
Jean Al. Steriadi, 
Theodor Pallady, Iser, 
N. N. Tonitza, Ștefan 
Dumitrescu și mai ti
nerii N. Dărăscu, Lu
cian Grigorescu.

Henri H. Catargi re
prezintă tipul artistu
lui cu un unghi larg 
de deschidere.’ de în
țelegere și cuprindere 
a fenomenului artei, a 
picturii, un laborios, 
un laborator uman 
care a decantat înde
lungi ani acel compo
zit prețios și dificil 
de observat, de urmă
rit și de adus la for
mula inițială, majoră, 
simplă a expresiei de
finitive, raportată la 
esența și puterea de 
reprezentare a artistu
lui însuși.

H. H. Catargi este 
un poet grav, prețios, 
care ■ găsind natura, 
peisajul, nu-1 vădu- 
vește de sensibilitate,

îi conferă sau îi des
coperă trăsături și to
nuri dramatice, de un 
dramatism intelectual 
dacă pot spune astfel. 
Paletă sobră dar ca
tifelată în multe na
turi moarte, compozi
ții de fapt, pretexte 
de căutări subtile și 
simple de tonuri și 
valori. Iubind natura, 
interpretînd-o — nu o 
trădează : „încerc să 
plec de la natură, de 
la o impresie a natu
rii". mărturisea el 
cîndva și prin aceasta 
se definește ca un 
postimpresionist, insă 
și ca un constructor 
al viziunilor sale asu
pra naturii.

Henri H. Catargi a 
recreat nu un stil, ci o
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.expresie a lumii sale 
plastice, picturale. Nu 
s-a depărtat de 
timentul naturii, 
filtrat peisajul 
sensibilitatea sa.
filtrul ochiului inteli
genței sale a trecut 
culoarea. în unele de
sene colorate sau a- 
cuarele, tonurile au 
valori de ceramică 
pastelizată ; pot fi 
văzute în această ex
poziție un număr de 
pînze, unele eboșate, 
altele duse mai 
parte cromatic, 
subiectul . „Tarabe 
pește". Este un 
biect unic, desenat șl 
colorat variat, ajun- 
gind în unul din ele 
la o reprezentare de 
spațiu larg, de tarabe 
Intre coloane și per
dele de decor antic, 
ducînd subiectul la 
reprezentări de senza
ții în culori și linii 
simplificate. Aceasta 
arată marea, disponibi
litate și dorință de a 
găsi mereu, prin stu
diu, noi expresii și 
modalități de expre
sie.

Că a muncit mult,

a căutat mult, o do
vedește întinsa-i ope
ră. din care azi, la 
Galeria Nouă, vedem 
doar un mic procent. 
H. H. Catargi — după 
cum afirma arhitectul, 
scriitorul și criticul
G. M. Cantacuzino — 
și-a impus o discipli
nă, și-a făurit o me
todă implacabilă, arta 
sa demonstrind un 
perfect echilibru intre 
sensibilitate 
tere.

Eu l-am 
tîia dată pe . 
targi prin 1934. în 
corul cu dealuri 
argint, aproape 
inelul golfului 
nuanță turchină, 
torul intilnise. în 
regrinările după su
biect, un copac uriaș, 
unul din rarii goliați 
vegetali în acel decor 
de piatră calcară, ar
gintie sub lumina de 
sud. Nu știu ce soi de 
copac era, dar arhitec
tură vegetală îl im
presionase. L-am aflat 
în dialog cu el. Am 
stat mult în spatele 
pictorului și cred oă 
în disponibilitatea-mi 
proprie de a mă su
pune, de a intui și 
chiar auzi marile re- 
orezentări și conștiin
țe artistice, poate că 
l-am auzit vorbind. 
Copacul îl fascinase 
pe omul din fata șe
valetului prin liniile 
și valorile cromatice ; 
pictorul ii răspundea 
pe pinză. L-am lăsat, 
tirziu, în dialog cu 
acea nobilă și vastă 
esență vegetală.

Mă întorc din ima
gini trecute la imagi
nile de față ale expo
ziției Catargi care, re
pet. nu-i o retrospec
tivă. ci o „secvență de 
atelier". Am fi bucu
roși să vedem cit 
curînd așteptata 
trospectivă într-o 
pe măsura valorii 
tei acestui mare 
tist. Așa cum se 
vine. Am fi, de ase
menea, foarte bucu
roși să vizionăm cit 
mai des astfel de ex
poziții. de artă auten
tică, de reală valoare.

și cunoaș-

De veghe
Gheorghe Alexe, șeful 

ferme a I.A.S. Cetate-Dolj, era 
de veghe la digul de pe Dunăre. 
Înainte de ivirea zorilor, in 
timp ce-și făcea obișnuitul rond, 
a observat că, deodată, apele 
fluviului „mușcaseră" din digul 
de apărare. Imediat a dat a- 
larma și la fata locului s-au 
prezentat maiorul Varga Florian 
împreună cu 40 de militari, că
rora li s-au adăugat membrii 
gărzilor patriotice, sătenii. In 
numai citeva ore de muncă în
cordată a fost inălțat un dig de 
300 metri lungime și 60 centi
metri înălțime, care a ferit de 
pericol producția de peste 50 va
goane de porumb boabe. 500 va
goane sfeclă furajeră, 500 vagoa
ne porumb pentru siloz și alte 
vagoane... Le transmitem felici
tările noastre, tot cu... vagonul !

Nici nu vă 
închipuiți...

...cit de bolnav am fost. In 
urma unui grav accident, nu pu
țini dintre colegi, ca să nu mai 
zic de rude, se și gindeau la cele 
trebuitoare pentru înmormin- 
tare". Am reprodus din scrisoa
rea cititorului nostru Mihai Car- 
del, sudor la șantierul Vădeni- 
Gorj. Mai departe ne istori
sește intimplările prin care a 
trecut și încheie cu un cald cu- 
vint de mulțumire adresat, me
dicului G. Roboș și colegilor săi 
de la Spitalul Brâncovenesc din 
București care i-au salvat viața. 
„Acum, cind sînt din nou în 
mijlocul alor mei de-acasă și de 
pe șantier, cind mă simt parcă 
născut a doua oară, nici nu vă 
închipuiți cit mă 
Ne închipuim.

Urare
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proape fiecare al do
ilea 
este 
ani), 
cind 
păți. ---  .
propiate — trebuie să 
asigure supravegherea 
copiilor.

Să amintim aici ș< 
de îndatoririle siste
mului nostru educa
țional — școală, or
ganizația de pionieri. 
U.T.C., instituții de 
cultură în mase ș.a. 
Toți factorii care vin 
în contact cu elevii 
aflați în vacanță (in
clusiv comitetele de 
bloc, de cartier sau de 
stradă, spre exemplu) 
au îndatorirea să a- 
tragă mereu atenția a- 
supra cunoașterii și 
respectării regulilor 
de circulație, povățu- 
ind sau chiar suprave
ghind copiii să nu se

copil accidentat 
mai mic de șase 

părinții — și 
aceștia sînt ocu- 
alte persoane a-

joace cu mingea 
străzi, printre mașini. 
Să
să

nu traverseze fără 
se asigure ș.a.m.d. 
Este adevărat că, 
multe cazuri, pen-în

tru accidente sînt de 
vină și conducătorii 
auto. Un claxon în 
timpul parcurgerii uli
ței unui sat. o inter
venție cînd copiii se 
agață de vehicul, o re
ducere a vitezei cu 
mult sub limita admi
să cînd se observă 
copii jucîndu-se în a- 
propierea drumului, 
pot fi considerate da
torii

în 
care 
tie 
mult 
a contribui la educa
rea tuturor participan- 
ților la traficul rutier 
pentru a-i feri pe mi
cii pietoni de acci
dente.

stricase (cam de mul
tișor) automatul.

Autoservirea oferă 
20 sau poate chiar 30 
feluri de mincare. 
Dar acum. în puterea 
verii și a caniculei, 
doar o singură mîn
care de legume : 
sole iahnie. 
Numai carne, 
tocătură, totul 
gros și gras, 
vara !...

Mai rămînem puțin 
la „Lido". Dar oare 
ce se aude ? Nu cum
va un... cintecel 7 Ba

fa
in colo ? 

numai 
cu sos 
De, ca

chiar așa. Un cîntecel 
prea bine închegat ve
nea dinspre grădina 
de lux. cea cu piscină 
— oprită accesului 
marelui public (? !) 
Cîntau chefliii cîntece 
de inimă albastră...

Dar mai are „Lido" 
o grădină. Cea fără 
cheflii : un perimetru 
de pămîut neîntreți- 
nut, pe care cresc 
smocuri de iarbă ; la 
o margine, e decorată 
cu geamuri sparte, 
scinduri putrezite", far
furii

Abia am apucat să 
vorbesc despre aceste 
toate cu tovarășul C. 
Priboi, directorul com
plexului „Lido". și, 
din cauza unor defec
țiuni tehnice (previzi
bile, se pare), în tot 
complexul s-a 
lumina și s-a 
apa. Pentru 
noaptea !

Așteptăm să se facă 
lumină ! Că prea se 
petrec toate chiar în 
mijlocul Bucureștiu- 
lui !

stins 
oprit 
toată

în fiecare an, 
ziua săptămînii, 
rănilor cooperatori Gheorghe'și 
Anica Zaharia din Soroceni, co
muna Unțeni, județul Botoșani, 
27 iulie este o zi de... zile mari. 
Si pe cît de mare, pe atît de 
originală. La 27 iulie cei trei 
copii ai lor — Didina (munci
toare), Ana și Constantin (elevi) 
— își sărbătoresc ziua de naște
re. Toți trei s-au născut în ace
eași lună și în aceeași zi: 27 iu
lie. Și încă o curiozitate: cei trei 
au venit pe lume Ia 5 ani unul 
după altul. Prilej mai deosebit 
nici că se putea pentru a le 
adresa și noi astăzi, de 27 iulie, 
cuvenita urare: „La mulți ani, 
cu sănătate!" Bineînțeles, de trei 
ori.De curînd, în cadrul planului de Stratul al doilea de pictură de la 

activitate al Direcției • patrimoniului Streisîngeorgiu este cu circa o ju-
cultural național, au început lucră- mătatș de..secol mai vechi decît de-
rile preliminare de cercetare arheo
logică și de arhitectură a mai mul
tor monumente medievale românești 
din județul Hunedoara. între care și 
acela din satul Streisîngeorgiu. Cer
cetările de aici, efectuate de către 
arheologul dr. Radu Popa și de ar
hitectul Șerban Popescu-Dolj, au 
furnizat încă din prima etapă rezul
tate deosebit de valoroase, în măsură 
să deschidă noi perspective asupra 
istoriei medievale a poporului nostru.

Studiat pentru prima oară de Ni- 
colae Iorga, acest monument era 
cunoscut ca fiind o ctitorie a cnezi- 
lor locului datînd din anul 1408. 
Cu prilejul săpăturilor arheologice 
din acest an s-a stabilit că. în rea
litate. monumentul exista ca lăcaș 
de curte încă din secolul al XII-lea. 
Datarea este asigurată de materiale 
găsite'în interiorul monumentului și 
în mormintele vechi dezvelite : mo
nede, podoabe, ceramică.

Datarea se verifică, de asemenea, 
prin descoperirea in interior sub 
stratul de tencuială așternut in se
colul al XVIII-lea, a unei pisanii 
zugrăvite în limba slavonă care in
dică anii 1313—1314. Deși limba in
scripției pictate este vechea slavonă, 
anumite particularități vădesc că au
torul ei a fost român. Alături de a- 
ceastă pisanie, au fost parțial dezve
lite porțiuni din pictura murală de la 
1313 care este de o valoare artistică 
excepțională. Totodată, trebuie rele
vat faptul că pisania și pictura mu
rală din 1313—1314 se află, la rindul 
lor, deasupra unui strat și mai vechi 
de zugrăveală.

Concluziile certe ale primei etape 
de cercetări de la Streisîngeorgiu 
sînt următoarele :

Monumentul are în momentul de 
față calitatea de cea mai veche clă
dire românească păstrată integral, 
coborînd cu circa două secole dată
rile cunoscute în legătură cu alte e- 
dificii. Semnificativă este și implan
tarea sa într-o așezare romană an
tică din ale cărei ruine au fost ex
trase blocurile pentru construcție.

Ultima.corul zugrăvit al bisericii domnești 
din Curtea de Argeș, considerat pînă 
acum ca fiind cea mai veche pictu
ră românească de factură bizantină, 
din țară. Primul strat de pictură de 
la Streisîngeorgiu este fără îndoia
lă mai vechi decît tot ce «-a păstrat 
și se cunoaște în momentul de fată 
în monumentele medievale din Tran
silvania sau din întreaga țară.

Pisania din 1313 este cel mai vechi 
document material românesc de lim
bă slavonă păstrrft în tară, cu 
datare certă, după inscripțiile din 
ansamblul rupestru de la Murfatlar 
și inscripția din anul 947 de Ia Mir
cea Vodă, ac'estea fiind însă în Do- 
brogea.

Pisania amintită coboară cu peste 
un secol prima atestare a unui nume 
de artist de pe teritoriul țării și cu 
aproape un secol și jumătate data 
celei mai vechi opere de artă româ
nești semnate.

Rezultatele cercetărilor de la Strei- 
singeorgiu pun la dispoziția istorio
grafiei o documentație de excepțio
nală valoare pentru reconstituirea 
istoriei și a civilizației românilor 
transilvăneni lă începuturile evului 
mediu.

Dar cea mai importantă implicație 
științifică a acestei descoperiri este 
confirmarea, cu indubitabile probe 
materiale, a existenței unei societăți 
românești transilvănene, constituită 
în mici formații statale, de tipul 
voievodatelor și cnezatelor încă din 
sec. XI—XII. Ctitorul de la Streisin- 
georgiu (cneazul Balea) a fost, așa
dar. un exponent al acestei societăți 
românești transilvănene, . conștientă 
de tradițiile sale, pe care a știut să 
și le afirme; dovadă — opțiunile sale 
de ordin artistic și cultural.

Cercetările inițiate la Streisîn
georgiu vor continua în cursul aces
tui an. pînă la epuizare, urmînd ca 
în cursul anului viitor să fie execu
tate lucrările de restaurare, după 
care valorosul edificiu va fi introdus 
în circuitul monumentelor vizitabile.

ciobite.

/. T. B.pe traseeleKleaie
cite un bilețel cu

încurcă-

Mihai IONESCU
Vasile DRĂGUȚ

pentru 
copiilor 
pînă la 
ani (a-

cozi se 
printre 

la casă, 
coadă la

lipsesc cu 
Urmarea ? 
in dreptul 

urcare, in

Totuși, 
este

elementare, 
același timp, fie- 
Iucrător de mili- 
trebuie să facă 
mai mult pentru

h autoservirea „Lido"

Gh. GRAURE

domiciliu :

insă

Titus ANDREI
— Se poate ca, in învălmășeală, subsem

natul să-l fi lovit pe C. Gh., chiar să-l fi

definitivă, 
de mult ar 
nu poate 

!

(Fragment din „apărarea" lui Gh. Fu- 
nieru, dosar nr. 1579/75, Tribunalul ju-, 
detean Prahova).

Nicăieri ! Adică : 
Firește, hotărirea

(Fragment din interogatoriul luat în 
instanță lui N. I. — Tribunalul jude
țean Prahova, dosar hr. 628/1975).

seară,
• Marin 
comuna 

Joița, ceilalți din Voluntari — Ilfov) petre
ceau de mama focului in casa iui AI. I.

în buzunarul lui C. T. 
a rămas 

recursul a fost respins. Oricît 
fi... depanat, interesul propriu 
trece drept interes de serviciu

a fost respins. Hotărirea primei 
Judecătoria Buftea — a rămas 
cei trei au fost condamnați la 
închisoare. „Descurcăreții" au

& „Uțsl"
Bufetul cu autoser

vire „Lido". prost în
treținut și organizat, 
oferă un trist specta
col de poluare morală 
a străzii și localurilor 
publice. înăuntru, trei 
rînduri de 
încolăcesc 
mese : coadă 
coadă la bar.

mîncare. Ca să prinzi 
un loc, trebuie să aș
tepți mult și bine cu 
farfuria în mină, atît 
cit le trebuie chefliilor 
să-gi golească sticlele 
de bere. La secția de 
qofetărie, cu multe 
preparate culinare, ex
puse direct, sus plu
tesc nori de fum

ttgară, 
întinde 
bilă necurățenie, 
calul — vineri i 
— nu avea decît 
singur fel de 
toare. Ar fi trebuit să 
aibă chiar... două, dar 
citronada nu putea fi 
vindută pentru că se

iar pe jos se
o indescripti- 

Lo- .
seara 
t un 

răcori-

De pe traseele I.T.B. 
ne sînt semnalate une- 

. le situații — banale la 
prima vedere — dar 
care produc 
turi și neplăceri.

întîi, e vorba de fe
lul cum sînt asigurate 
plăcile indicatoare din 
mijloacele 
port. Mai 
tobuze se 
desea ca 
să fie 
exemplu, i 
catoare < 
traseului
geamul lateral, de la 
taxator — o altă pla
că avind numărul 
traseului... 31. Pe alte 
autobuze, și în față, și 
lateral scrie 100, dar 
undeva, lingă ușă, ză-

! de trans- 
i ales la au- 

întîmplă a- 
la parbriz 

afișată, de 
o placă indi- 
cu numărul 

79, iar la

rești 
numărul... 102. Și jo
cul de cifre (a se citi 
încurcături) continuă 
pe multe trasee.

O a doua situație : 
cu cîtva timp in urmă 
— cu ocazia unei con
ferințe de presă — 
conducerea I.T.B. s-a 
angajat să rezolve în 
cel mai scurt timp cu 
putință problema do
tării mijloacelor de 
transport în comun cu 
aparate de compostat 
(acțiunea necompor- 
tînd greutăți deosebi
te). Au trecut de a- 
tunci mai multe luni 
și... au fost montate 
citeva asemenea apa
rate (unele din cele 
existente au fost re

parate), 
mărul lor 
insuficient: 
buze ele au 
tate doar la 
mijloc (nu și pe 
forma din spate 
cea din dreptul 
dufului de 
tie) ; în 
noi, silențioase (de 
cîțiva zeci de metri 
lungime), de aseme
nea, numărul aparate
lor este redus, iar în 
troleibuze 
desăvîrșire. 
înghesuială 
ușilor de 
fața taxatoarelor și a 
puținelor aparate de 
compostat care există.

nu- 
lncă 

auto- 
mon- 
de la 
plat- 
Și pe 
bur- 

articula- 
tramvaiele

Depanatorul 
depanat

Constantin Toca — ultimul
București, str. Greaca nr. 11 — a fost pînă 
nu de mult responsabilul Atelierului de re
parații radio și televizoare din comuna 
Măgurele. De ce nu mai este ? Pentru că, 
încâlcind flagrant normele eticii profesio
nale, precum și dispozițiile legale, de la o 
vreme C. T. nu mai era de găsit : nici la 
sediul unității, nici la domiciliul celor ce 
solicitau serviciile cooperativei. Cu toate că 
6e dădea drept cooperator, cu toate că se 
folosea de aparatura tehnică și de mate
rialele cooperativei, ex-responsabilul lucra 
mai mult pe cont propriu, pentru „clien- 
ții săi" !

...Tribunalul Capitalei, secția a Il-a 
penală.

— Vă rog insistent să-mi faceți dreptate, 
onorată instanță ; hotărirea judecătoriei — 
10 luni închisoare — este nelegală și nete
meinică. E adevărat că, in ultima vreme, 
subsemnatul nu prea dădeam pe la coope
rativă ; aceasta însă nu fiindcă aș fi lipsit 
nemotivat, ci pentru că mă aflam pe teren, 
în interesul serviciului !

— Da ? Și unde sînt banii ? Unde ‘sînt 
deconturile materialelor întrebuințate ?

— Păi...

Basma curată 
după scripte 

pătate ?
— Sîntem nevinovați, onorată instanță... 

Noi n-am băgat nimic în buzunar. El a 
sustras, el să răspundă !

Judecătoria Vălenii de Munte. în fața 
instanței : Aurel Stuparu și Ana Beșleagă 
— foști gestionari in cadrul cooperației de 
consum Prahova — încearcă să se disculpe 
de răspunderea pentru faptele săvîrșite : 
fals și uz de fals. Să luăm însă lucrurile 
de la capăt, așa cum s-au petrecut ele...

Recent, Fabrica de cărămidă Țăndărei a 
livrat cooperativei de consum Slănic 16 127 
cărămizi (în valoare de 15 234 lei). Odată 
sosită la destinație, potrivit uzanțelor, mar
fa a fost recepționată. Surprinzător însă : 
din cele 16127 cărămizi, recepționerul — 
Ion Teleanu, merceolog în cadrul coopera
tivei — nu1 a găsit drept bune de folosit 
decît... 5 400 bucăți. (Ceva mai mult de 
o treime din întreaga cantitate !). După

care... a pus mîna și a vindut el însuși toată 
cărămida, cînd și cui a vrut, diferența de 
bani însușindu-și-o.

Nu vom intra în amănunte. Menționăm 
numai că, ulterior, pentru a scăpa de răs
pundere, I.T. i-a determinat pe cei doi foști 
gestionari să facă diferite falsuri, să înscrie 
în gestiunea lor date și acte fictive. Așa 
că, infracțiunea odată descoperită, atît vi
novatul principal cit și ajutoarele sale au 
fost trimiși in judecată. Potrivit opticii lor 
strîmbe — „Noi n-am băgat nimic în bu
zunar" — aceștia din urmă încearcă 
să iasă basma curată.

Hotărirea instanței : toți trei au fost 
damnați Ia închisoare (firește, I. T. a 
cel mai mult : doi ani).

Cine se 
„descurca 
o încurca

— Hai noroc, măi Marine. Noroc,
— Noroc, nene Sandule !
Cu citeva luni în urmă, într-o 

Alexandru Ioniță — nea Sandu — 
Iile și Costică Vasile (primul din i

Vasile!

...Tribunalul județean Ilfov, colegiul pe
nal. în fața completului — cei trei petre
căreți : Al. I. — pentru instigare la furt și 
tăinuire ; M. I. și C. V. — pentru furt din 
avutul obștesc. în seara cu pricina, întil- 
nindu-se cu cei doi, nea Sandu — gazda 
ospitalieră de mai apoi — le ceruse să-i 
„facă rost" de niște grîu. „De unde grîu ?
— ar fi întrebat cei doi. Doar știi că noi nu 
avem așa ceva de vînzare". „Ei, de unde !
— le-a replicat cu subînțeles Al. I. Vă 
descurcați voi". Și le-a arătat magazia 
C.A.P.-ului din localitate...

Iar cei doi s-au... „descurcat". Unul după 
altul, patru saci - de grîu — proprietate 
obștească — au fost sustrași din hambarul 
cooperativei și duși în hambarul lui Al. I. 
Motiv pentru care gazda, după ce le-a 
plătit pentru „munca depusă", a făcut și 
„cinste".

Recursul 
instanțe — 
definitivă : 
cîte un an 
încurcat-o.

mușcat de ureche — cum afirmă majorita
tea martorilor ; vă rog să rețineți insă că 
subsemnatul nu am participat la bătaie, 
am intervenit numai să despart pe victimă 
și pe fratele meu, care se luaseră 
ceartă...

— Bine, dar, după cum reiese din probele 
dosarului, fratele dumneavoastră a venit la 
locul faptei mult mai tirziu, după ce o lo
viserăți deja pe victimă ? !

— Si asta se poate, onorată instanță ; vă 
rog să rețineți insă că eu unul n-am obser
vat.

Din caietul 
grefierului

„Este adevărat că subsemnatul am sărit 
gardul întreprinderii cu balotul de pinză 
(74 metri — n.n.) in brațe ; aceasta insă nu 
in scopul de a mi-o însuși pe nedrept, cum 
greșit au reținut organele de urmărire pe
nală, ci pentru ca să mă duc la bufetul di 
vizavi, să-mi cumpăr țigări.

noutate 
la delfinariu

Faimosul și atit de îndrăgi
tul de copii, delfinul Boby, ve
deta numărul unu a delfinariu- 
lui din Constanța, a încetat din 
viață. La autopsie, specialiștii 
au descoperit cauza decesului 
subit: înghițise un cocean de 
porumb aruncat in apă de un 
spectator iresponsabil. După 
acest condamnabil gest, s-a or
ganizat o acțiune de capturare 
a unui nou delfin, în -Marea 
Neagră, care să-i ia locul lui 
Boby. Noul acrobat acvatic se 
străduiește să fie la înălțimea 
predecesorului. După un timp 
extraordinar de scurt, el s-a 
acomodat perfect cu delfinariul 
constănțean și s-a și prezentat 
cu brio în spectacolele atît de 
îndrăgite de copii. Și nu numai 
de copii.

Pentru orice 
eventualitate

Din ograda cooperativei de 
consum din Horezani, județul 
Gorj, dispăruse, de vreo două 
săptămini, un porc. De furat, 
nu-1 furase nimeni. Pur și sim
plu dăduse bir cu fugiții și se 
ascunsese atit de bine, incit ni
meni nu-i putea da de urmă. 
Pînă la urmă, a fost găsit într-o 
porumbiște. Imediat, președinte
le cooperativei zonale. Iulian 
Drugan, a organizat prinderea 
porcului, după toate regulile 
unei vînători cu hăitași. Și, „pen
tru orice eventualitate", cum 
spunea președintele, l-a luat cu 
el și pe vînătorul Nicolae Un- 
gureanu. Fugărit prin lanul de 
porumb, năzdrăvanul patruped 
nu voia cu nici un Chip să se 
dea prins. La un moment dat, 
cind a apărut in bătaia puștii 
lui Nicolae Ungureanu, acesta a 
tras, fără ezitare. Dar tot în bă
taia puștii se afla și președin
tele Drugan, care s-a ales cu 
citeva săptămini de spitalizare. 

Răspuns la 
faptul divers

In nota „De ce cu mofturi șl 
cu toane ?" semnalam necazurile 
unor călători in gara. Craiova, 
care pierduseră trenul din cauza 
casierei Elena Nicolau. Supărată 
joc. casiera ne-a trimis imediat 
o scrisoare, in care ne acuză de 
„calomnie", și ne amenință că 
„mă voi adresa mai sus". Iată 
acum și răspunsul venit „de mai 
sus",'adică de la directorul ge
neral al Regionalei căi ferate 
Craiova : „Pentru atitudinea ne
corespunzătoare față de călători, 
casiera Nicolau Elena și Dumi
tru Ion de la biroul de informa
ții din stația Craiova au jost 
sancționați disciplinar, urmînd 
ca la prima abatere să fie inlo- 
culți din funcție. S-a dat ordin 
conducerii stației Craiova ca 
acest caz să fie prelucrat cu toți 
lucrătorii, pentru ca asemenea 
abateri să nu se mai repete in 
viitor". Punct.

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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DEJUNUL OFERIT ÎN ONOAREA PREMIERULUI FRANCEZ Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone Vizita delegației

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule prim-ministru,
Doamnelor și domnilor,
Tovarășe și tovarăși,
Aș dori să exprim satisfacția mea, 

a Consiliului de Stat, a guvernului, a 
poporului român pentru dezvoltarea 
ascendentă a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și Fran
ța. în acest cadru, apreciez în mod 
deosebit vizita dumneavoastră, dom
nule prim-ministru, care se înscrie 
ca o preocupare constantă a guver
nelor și popoarelor noastre de a găsi 
căile dezvoltării continue a colabo
rării româno-franceze, cu vechi tra
diții.

Este adevărat că între România și 
Franța există relații istorice, multe 
afinități ; dar trăim in asemenea îm
prejurări politice internaționale 
inc'?, pornind de la trecut, trebuie să 
ținem seama de prezent, de necesi
tatea înfăptuirii unei istorii noi, care 
să asigure popoarelor noastre inde
pendența, suveranitatea, posibilitatea 
dezvoltării economico-sociale cores- ’ 
pnnzător voinței lor, într-o Europă 
și într-o lume în care să domnească 
dreptatea, pacea și colaborarea.

în aceste zile de cînd vă aflati în 
România au avut loc convorbiri cu 
privire la posibilitățile extinderii co
laborării dintre popoarele noastre, 
împreună am făcut, astăzi, un schimb 
larg de vederi asupra diferitelor pro
bleme bilaterale și internaționale. 
Am impresia — sper s-o confirmați 
și dumneavoastră — că popoarele 
noastre, guvernele celor două țări 
sînt animate de dorința de a extinde 
colaborarea româno-franceză și de 
a-si aduce contribuția la soluționarea 
problemelor complexe ale vieții in
ternaționale, la înfăptuirea securității 
europene, pornind de la noile prin
cipii care se afirmă în lumea de as
tăzi — de la deplina egalitate în 
drepturi, de la respectul independen
tei și suveranității naționale, de la 
neamestecul în treburile interne, de 
la renunțarea cu desăvîrșire la forță 
si la amenințarea cu forța în rela
țiile dintre state.

De altfel, peste cîteva zile; la Hel
sinki, țările noastre, împreună cu 
celelalte state, vor semna documen
tele care pun o bază nouă juridică 
relațiilor dintre statele continentului 
nostru. Noi apreciem acest .moment 
de o importanță'deosebită, fără a ne 
face însă iluzii, fără a considera că 
prin semnarea documentelor de Ia 
Helsinki în Europa se vor soluționa 
peste noapte toate problemele care 
s-au acumulat de-a lungul dece
niilor. Rămîn multe probleme 
de soluționat ; rămîne necesitatea 
lichidării blocurilor militare anta
goniste, a bazelor militare, a retra
gerii trupelor străine din teritoriile 
altor state ; rămine necesitatea rea
lizării unei colaborări intre țările eu
ropene, fără deosebire de orînduire 
socială, de mărimea lor, în așa fel 
Incit fiecare națiune să se poată 
simți mai bine, la adăpost de orice a- 
gresiune, să-și poată consacra efor
turile dezvoltării econoijiicș^pcja^e;; ; 
bunăstării și fericirii sale, a po
poarelor,

în acest context privim noi rezul
tatele și perspectivele înfăptuirii 
securității europene. De aceea am 
spus că nu ne facem iluzii, că pen
tru a se ajunge la o asemenea Eu- 
ropă a națiunilor independente și

egale în drepturi trebuie depuse 
încă eforturi susținute. Avem însă 
ferma convingere că popoarele eu
ropene dispun de forța necesară pen
tru a realiza acest obiectiv vital pen
tru viitorul lor. în ce privește 
România, poporul român este ferm 
hotârit să facă totul pentru a con
tribui la realizarea acestei lumi.

Și pentru a evita anumite între
bări ale preSei, trebuie să spun că nu 
considerăm Europa izolată de restul 
lumii. Privim securitatea europeană 
în strînsă legătură cu problemele din 
Mediterana, cu problemele din Orien
tul Mijlociu, cu problemele de pe 
toate continentele, ținînd cont tocmai 
de rolul important pe care l-a avut și 
îl are Europa în dezvoltarea societății 
omenești. Dar dorim ca acesta să fie 
un rol nou, ca Europa să contribuie 
la instaurarea pe planeta noastră a 
unei lumi mai drepte și mai bune, a 
unei noi ordini economice internațio
nale, la lichidarea împărțirii lumii în 
țări bogate și sărace, la progresul 
mai rapid al țărilor slab dezvoltate. 
Considerăm că o dezvoltare armo
nioasă a tuturor națiunilor constituie 
tui factor esențial pentru stabilitatea 
economică internațională. pentru 
prosperitatea fiecărui popor, pentru 
bunăstarea și pacea întregii omeniri.

Este de înțeles că am discutat și 
problema dezarmării, inclusiv a de
zarmării nucleare, a necesității de a 
se ajunge la o lume din care să fie 
înlăturată cursa înarmărilor — în- 
cepind, desigur, cu țările care dețin 
principalele forțe militare și arma
ment atomic. Dorim să acționăm in 
așa fel încît uriașele cuceriri ale ști
inței și tehnicii, ale cunoașterii uma
ne în general să fie puse în serviciul 
omului, al libertății popoarelor, al 
bunăstării și fericirii tuturor națiu
nilor.

Iată în ce direcție acționează și 
sînt hotărîte să acționeze poporul și 
guvernul român în conlucrarea pe 
plan internațional cu Franța și cu 
alte state.

Aș dori să exprim încă o dată do
rința noastră de a vedea relațiile 
dintre România și Franța la un ni
vel tot mai înalt, de a continua ve
chile tradiții pe treapta superioară a 
dezvoltării societății. Ținînd sea
ma de rolul important pe care l-a 
jucat adeseori Franța în civilizația 
omenirii — mă refer la Marea Re
voluție Franceză ; de asemenea, ți
nînd seama de faptul că și po
porul român a luptat întotdeauna 
pentru progres economic-social și 
pentru independența națională și 
făurirea irînduirji socialiste, adu- 
cîndu-și contribuția sa la dez
voltarea civilizației, să facem în 
așa fel incit conlucrarea româno- 
franceză să se înscrie în tendința 
generală pentru' colaborare, pace și 
bunăstare a popoarelor.

Cu această convingere, aș dori să 
exprim speranța că vizita dumnea
voastră va da un imbold acestei co
laborări.

Doresc să toastez pentru.dezvolta-,,, 
rea continuă a relațiilor ronjâno- 
franceze, ..pentru o . politică de pace, 
și colaborare ! ,

In sănătatea dumneavoastră, dom
nule prim-ministru, și a doamnei 
Chirac !

Doresc, de asemenea, să toastez în 
sănătatea președintelui Republicii 
Franceze, Giscard d’Estaing ! (A-
plauze).

Toastul primului ministru 
Jacques Chirac

Vizita la
Seara, primul ministru al Repu

blicii Franceze, Jacques Chirac, și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
au sosit Ia Suceava.

Pe aeroportul Salcea, oaspetele a 
fost întîmpinat de Miu Dobrescu,

Suceava
președintele Consiliului popular ju
dețean Suceava, de alți reprezen
tanți ai organelor locale de stat.

Președintele consiliului popular 
județean a oferit un dineu In onoa
rea primului ministru francez.

Domnule președinte,
Domnule prim-ministru,
Domnilor miniștri și dragi prieteni 

români,
Există multe motive care justifică 

relațiile privilegiate care au existat 
si există și care trebuie să existe 
între cele două țări ale noastre. Din
tre acestea aș cita două, care sint 
esențiale : pe de o parte, politica ini
țiată de generalul de Gaulle, politică 
de destindere, de înțelegere, de coo
perare între Franța, pe de o parte, 
și țările din estul Europei, politică 
a cărei confirmare a fost dată 
acum șase luni în discuțiile care au 
avut loc la Rambouillet între domnul 
Giscard d’Estaing și domnul Brejnev, 
iar. pe de altă parte, caracteristicile 
specifice ale politicii României și ale 
politicii duse de Franța, ambele 
profund atașate principiilor indepen
dentei naționale, ale suveranității na
ționale și ale egalității între popoare, 
oricare ar fi puterea lor în lume.

Aceste caracteristici, adăugîndu-se 
unei istorii care a țeșut între țările 
noastre profunde legături prietenești 
și ne-a dat o cultură identică, ne 
conduc — dacă ne' gindim că, așa 
cum ați subliniat dumneavoastră, 
istoria nu se face referindu-ne la 
trecut', ci în funcție de anumite con
cepții despre viitor — să constatăm 
că a venit momentul să întărim și 
mai mult raporturile tradiționale ce 
există între noi. Totul ne conduce la 
aceasta. Pe de o parte, efortul de 
dezvoltare pe care ambele noastre 
state l-au angajat justifică un ajutor 
și o cooperare reciprocă — în do
meniile comercial, economic și teh
nologic ; cooperare care de altfel 
poate fi extinsă în unele terțe țări 
și, îndeosebi, in țările a căror dez
voltare este departe de a fi atins ni
velul nostru și cărora putem să le 
aducem elementele necesare progre
sului lor. îndeosebi pe plan tehnic. 
Pe de altă parte, concepții, de ase
menea, identice asupra unui număr 
de probleme care preocupă actual
mente omenirea,' obiective foarte 
apropiate asupra a tot ceea ce pri
vește mersul spre o societate mon
dială capabilă să asigure mai mult 
pacea și securitatea; concepțiile dum
neavoastră privind o nouă ordine e- 
conomică internațională, care să per
mită să micșoreze mai întîi și, după 
aceea, să suprime inconvenientele u- 
nui sistem profund nedrept ce expli
că într-o largă măsură diferențele de 
dezvoltare dintre popoare, situație cu 
atît mai inacceptabilă astăzi decît 
ieri pentru motive atît politice, cit și 
morale. După cum știți, noi împărtă
șim această analiză ale cărei principii 
au fost deja afirmate de domnul Va
lery Giscard d’Estaing acum cîțiva 
ani, la reuniunea U.N.C.T.A.D. Pro
blema pe care am ridicat-o as
tăzi privind dezarmarea, în pri
vința căreia abordarea este di
ferită, dar obiectivul ește comun, și 
care ne conduce în toate cazurile să 
considerăm că este necesară punerea 
în aplicare, a unor proceduri fg, ar, 
putea permite asigurarea- securității, 
printr-o dezarmare Care-să fie reală, 
completă și controlată. Și toate aces
tea ne permit să constatăm, domnule 
președinte, că avem un fel de abor
dare comun în privința unul număr 
de probleme printre cele mai impor
tante cu care omenirea se află as
tăzi confruntată. Deci, in acest spi
rit, la cererea domnului președinte 
Giscard d’Estaing, am răspuns ama
bilei dumneavoastră invitații și ce
lei a domnului Manea Mănescu ; și 
aceasta pentru a Întări legăturile 
care există intre țările noastre, pe de 
o parte, pe planul cooperării poli
tice, pe de altă parte, pe planul re
lațiilor bilaterale, economice, sociale, 
tehnologice și culturale.

Țin să vă spun, domnule președin
te, că am fost foarte mișcați de pri

mirea extrem de călduroasă și plină 
de simpatie, o primire din , inimă, 
rezervată doar prietenilor, care ne-a 
fost făcută de primul ministru, de 
membrii guvernului român, de toți 
acei cu care am intrat in contact și 
vă exprim foarte șjincera mea recu
noștință. Am lucrat ieri, știți, foarte 
bine și rezultatele acestei activități 
au fost foarte pozitive. Pe plan teh
nic am reușit să punem la punct un 
acord important, pe zece ani, pentru 
relațiile economice ; un acord cadru 
care se discută de doi ani și, deci, 
de prea mult timp și ale cărui pro
bleme sau divergențe hm reușit să 
le rezolvăm in cîteva ore, ceea ce 
ne va permite, pentru bunăstarea 
popoarelor noastre, in interesul celor 
două țări să trecem luni la semnarea 
acestui document. Același lucru s-a 
petrecut in ce privește un protocol 
în probleme economice, care ne-a 
permis să facem lista ansamblului do
meniilor. îndeosebi industrial și co
mercial. protocol pe care, de aseme
nea, îl vom semna luni și care va 
răspunde dublei necesități de a 
mări în mod important schim
burile noastre comerciale, ce vor 
trebui să se 'dubleze foarte rapid și 
aceasta pe baza echilibrului comun 
al balanțelor noastre de plăți, și de 
a afirma și întări o cooperare tehnică 
și industrială deja bine angajată, dar 
pe care marile progrese obținute de 
cîtva timn de Franța și România ne 
permit să o dezvoltăm și mai mult. 
In sfirșit, un acord cultural și un 
acord în privința turismului vor con
duce la crearea între țările noastre 
de legături suplimentare, care să ne 
facă să simțim mai bine solidaritatea 
reală și profundă dintre România și 
Franța,- solidaritate pe care ele pot 
s-o marcheze in Europa, și care poa
te să constituie un moment impor
tant al apropierii și al unei mai bune 
înțelegeri intre Europa de Est și Eu
ropa de Vest care, dincolo de dife
rența structurilor politice și sociale, 
împărtășesc în realitate același 
destin.

Iată, am făcut, domnule președinte, 
o călătorie care se va încheia în cu- 
rînd, dar care va trebui, după păre
rea dumneavoastră și a mea. să se 
continue în noi întîlniri, în noi le
gături ce vor trebui țesute. De aceea, 
am propus domnului prim-ministru 
Manea Mănescu să facă o vizită o- 
ficială în Franța, atunci cînd va avea 
posibilitate, și sper că aceasta se 
va putea realiza cît mai curînd po
sibil, astfel incit să putem, pe de o 
parte, constata efectele pozitive ale 
acordurilor pe care le-am încheiat 
acum și să trecem cu această ocazie 
la o nouă etapă în oooperarea din
tre noi.

Permiteți-mi, în încheiere, domnule 
președinte, să vă exprim, în numele 
președintelui Republicii Franceze și 
al meu personal, înalta stimă, consi
derație și admirație pe care o mani
festăm față de opera extraordinară pe 
care ați angajat-o in țara dumnea
voastră și care a permis mobilizarea 
tuturor energiilor poporului dumnea
voastră "în " extraordinarul efort de 
dezvoltare — al cărui efect l-am 
apreciat in mod concret în scurtul 
timp al vizitei noastre — în direcția 
obiectivului fundamental de a asigu
ra creșterea nivelului de trai și 
deci bunăstarea poporului român.

Domnule președinte,
Ridic paharul în sănătatea dumnea

voastră, în sănătatea doamnei 
Ceaușescu, pentru continuarea operei 
dumneavoastră în România ; pentru 
domnul prim-ministru Manea Mă
nescu, pentru întregul guvern ro
mân ; pentru progresele care se vor 
realiza în relațiile româno-franceze, 
pentru bunăstarea popoarelor noas
tre i pentru o mai bună înțelegere și 
o mai bună securitate în Europa ! 
(Aplauze).

Am aflat cu tristețe vestea încetării din viață a vicepreședintelui 
Consiliultii de Stat al Republicii Populare Polone, Zygmunt Moskwa, 
eminent activist/obștesc, politic și de stat polonez. în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal vă transmit 
dumneavoastră și Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone cele 
mai sincere condoleanțe și sentimentele noastre de compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am aflat despre recentele ploi torențiale din România și inundațiile ce 

le-au urmat, precum și de marile pagube cauzate recoltei, industriei și căilor 
de comunicații. în numele guvernului și poporului canadian doresc să vă 
transmit simpatia noastră sinceră pentru poporul român.

Guvernul canadian a luat notă de apelul pentru asistență făcut de Crucea 
Roșie din România Ligii Societăților de Cruce Roșie și îmi este plăcut să vă 
informez că Agenția Internațională Canadiană de Dezvoltare, ca răspuns la 
acest a,pel, va contribui cu 75 000 dolari la Ligă pentru a fi folosiți în 
România.

Sper că poporul român va fi în măsură să depășească curind efectele 
dezastruoase ale inundațiilor și să continue progresele deosebite realizate 
de țara dumneavoastră.

PIERRE ELLIOTT TRUDEAU
Prim-ministru al Canadei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Știrile despre calamitățile naturale care s-au abătut asupra țării 

dumneavoastră au fost urmărite în Republica Federală Germania cu 
mare compasiune.

Regret profund pierderile de vieți omenești, cît și marile pagube 
materiale pricinuite țării dumneavoastră de inundații. Vă exprim dum
neavoastră și poporului român simpatia mea sinceră.

Pentru 
Președintele

Republicii Federale Germania
Dr. ALFONS GOPPEL
Președintele Bundesratului

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Primul ministru al Republicii Socialiste România
_ Am aflat cu profundă îngrijorare despre întinsele inundații din multe 

părți ale României și despre pierderile de vieți și pagubele pricinuite recol
telor și bunurilor materiale care au avut loc. Vă rog să acceptați profunda 
mea simpatie și speranța că veți putea depăși această perioadă dificilă fără 
noi pierderi de vieți sau grele pagube materiale. Vom analiza ce putem face 
pentru a ajuta, in lumina unor evaluări mai detaliate ale problemei.

HAROLD WILSON

CONVORBIRI ROMÂNO-SUDANEZE
Sîmbătă după-amiază, tovarășii 

Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politie Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Nicolae Iones- 
cu. ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, 
Mircea Mâlița, membru al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
s-au intîlnit cu delegația Uniunii So
cialiste Sudaneze, condusă de dr. 
Mansour Khalid, membru al Birou
lui Politic al C.C. al U.S.S., ministrul 
educației, care ne vizitează țara pen
tru a participa la lucrările Comisiei 
mixte politice româno-sudaneze. Din 
delegația sudaneza fac parte : Ma- 
ghoub Maltawi, secretar al C.C. al

U.S.S. pentru relații externe. pre
ședintele comisiei relațiilor externe 
a Adunări’ Naționale Populare. Ezzat 
El-Deet, director general în M.A.E 
sudanez. Idris Aii Ahmed, șef de sec
ție în Ministerul Industriei, și Zachir 
Hamad Abdel Rahim, director ad
junct în Ministerul Finanțelor și Eco
nomiei.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații și de vederi ’ 
cu privire la activitatea și preocu
pările actuale ale P.C.R. și U.S.S., 
lâ dezvoltarea, iri cofitlnuare, ă ra
porturilor de’ prietenie și colaborare 
dintre cele două partide, țări și po
poare.

al Poporului din Turcia
Sîmbătă. delegația Partidului Re

publican al Poporului din Turcia, 
condusă de Biilent Ecevit, președin
tele partidului, a vizitat municipiul 
Brașov.

In cursul dimineții, președintele 
P.R.P. și membrii delegației s-au in- 
tilnit cu Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comite
tului județean Brașov al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude
țean. în aceeași zi. Biilent Ecevit a 
fost oaspetele constructorilor de 
tractoare.

Președintele Consiliului popular al 
județului Brașov a oferit un dejun 
în cinstea oaspeților.

In vizita la Brașov delegația a 
fost însoțită de Vasile Șăndru. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. și de Gheorghe Dumitrache, 
primarul municipiului.

★
Ambasadorul Turciei la București, 

Osman Derinsu, a oferit sîmbătă 
seara o recepție cu prilejul prezenței 
în țara noastră a delegației Partidu
lui Republican al Poporului din Tur
cia. condusă de Biilent Ecevit, pre
ședintele partidului.

Au participat Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Corneliu Mănescu. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, Vasile Șandru, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

Cronica zilei
•uuiimujiLiiuun

Cu prilejul împlinirii a 128 de ani 
de la proclamarea independenței de 
stat a Republicii Liberia, ambasado
rul acestei țări Ia București. Joseph 
H. Graham, a rostit, sîmbătă seara, 
o cuvîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

(Agerpres)

■■■■riwwin w—

vremea
Tijnpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 iulie. în țară : după o răcire 
de scurtă durată, vremea se va în
călzi din nou. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea averse locale de 
ploaie însoțite de descărcări electrice, 
îndeosebi în sud-estul țării și in zo
nele de deal și de munte. Vint mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, izolat 
mai coborî te în depresiuni, iar cele 
maxime între 18 și 28 grade, mai 
ridicate în a doua parte a interva
lului. în București : cer temporar 
noroS. Averse de ploaie, îndeosebi 
după-amiaza. Vînt slab, pînă la mo
derat. Temperatura in creștere în a 
doua parte a intervalului.

DUMINICA, 27 IULIE 1975

Oamenii Deltei în luptă cu viitura
Importante forte materiale și umane mobilizate pentru supra- 

înăifarea, consolidarea și supravegherea digurilor

JUDECE TELEORMAN ȘI VASLUI AU TERMINAT 
RECOLTATUL GRIULUI

Printr-o telegramă adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, Comitetul județean Teleor
man al P.C.R. a raportat că oame
nii muncii din agricultura județului 
Teleorman au încheiat cu succes 
campania de recoltare a griului de 
pe întreaga suprafață de 130 000 ha.

„Ca urmare a sprijinului material 
primit din jartea partidului și a sta
tului nostru, a eforturilor depuse de 
toți lucrătorii ogoarelor, vă infor
măm că anul acesta s-au. obținut 
cele mai mari producții de grîu din 
actualul cincinal", se spune în tele
gramă.

Comitetul județean Vaslui al Parti

dului Comunist Român a raportat 
printr-o telegramă adresată Comite- . 
tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, că la 26 iulie a.c. s-a 
încheiat recoltatul griului în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din 
județ.

„Exprimîndu-ne totala adeziune la 
întreaga politică internă și externă a 
partidului — se SDune în telegramă 
— comuniștii, oamenii muncii din ju
dețul Vaslui se angajează, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
transpună în viață prețioasele dum
neavoastră indicații cu prilejul re
centei vizite pe care ați efectuat-o 
in județul nostru".

Meciuri de reală atractivitate ia „Trofeul Carpați"
Marea competiție handbalistică 

„Trofeul Carpați" a continuat ieri cu 
meciuri — de altfel, ca și în prima zi 
— de reală atractivitate, veritabile 
spectacole sportive, în prezenta unui 
numeros și entuziast public. La 
București, partida de deschidere s-a 
disputat între handbaliștii iugoslavi, 
campioni olimpici, și tinerii jucători 
din formația secundă a României. 
Valoarea și experiența și-au spus, 
evident, cuvîntul ; oaspeții — ambi
ționați și de faptul că, în ajun, pier
duseră — au jucat cu hotărîre și cu 
mult elan, obținind o victorie 
scontată. Scorul (27—21. la pauză 
13—9) arată însă că jucătorii noștri 
au dat o replică destul de dîrză.

Partidele centrale ale programului 
bucureștean le-au furnizat echipele 
feminine. Mai întîi s-au intîlnit

formațiile Uniunii Sovietice (învinsă 
in prima zi de echipa Ungariei) și 
R.D. Germane (învingătoare vineri 
în fața Cehoslovaciei). Victoria a re
venit echipei R. D. Germane cu 22—11 
(11-6).

In ambele partide ale echipelor 
noastre reprezentative s-a obținut 
(de fiecare dată cu echipa Ceho
slovaciei) victoria cu același scor : 
17—14 (băieții la București, iar fetele 
la Ploiești).

La Ploiești, după ce echipa femi
nină a Ungariei a întrecut detașat 
formația secundă a țării noastre (20— 
7), selecționata masculină a U.R.S.S. 
a produs o mare surpriză întrecînd, 
deși la pauză fusese condusă (9—11), 
reprezentativa R. D. Germane, învin- 
gătoarea din ajun a campionilor o- 
limpici. Scor final : 22—18.

O

(Urmare din pag. I)
vreo zece cărucioare. „Ce 
se intîmplă 7“ s-au între
bat unii. Pe bună dreptate. 
Răspunderea mutării aces
tor volume de metal este 
enormă. Am pus sub sar
cină și cele zece căru
cioare și am continuat.

— Cum s-au potrivit „fe
liile" 7

— Păi, nu s-au potrivit, 
începusem operațiunea di
mineața. Seara am încheiat 
transportul pe cei cîțiva 
zeci de metri. însemnarea 
cotelor am încredințat-o 
unui singur om, brigadie
rului Ion Petre. $i totuși, 
ieșea o diferență de... 30 de 
milimetri. „Nu se poate !“ 
au zis sudorii. „Poate te-ai 
încurcat în calcule, tova
rășe Petre !“ s-au alăturat 
și montorii. Și eram teri
bil de grăbiți. Cu toate a- 
cestea, ne-am luat un ră
gaz pînă a doua zi dimi
neața. Am măsurat din 
nou. la temperatura dimi
neții, și cotele au ieșit 
exact. Deci dilatările de 
peste zi ne jucaseră ren
ghiul !

Aici, acum se „cos" locu
rile de îmbinare a celor 
două ansambluri. Sudorii 
Ilie Marin, Gheorghe Ola
ni, Ion Avram, Cristea Da
rie nu trebuie să mai facă 
apel la instrumentele de 
măsurat temperatura. Pen

tru că au fost suduri la 
platformă unde, fiecare om 
care a învățat să țină in 
clește un electrod, a avut 
la rindul lui ce învăța. Un 
fapt semnificativ : numărul 
actual de sudori care mun
cesc la platformă a fost se
lecționat dintr-o cifră de 
3—4 ori mai mare. O com
petiție de profesionalitate, 
bărbătească, care a antre
nat multe energii și ambi
ții, aspirația de a fi numă-

strucții-corp, tine neapărat 
să ne prezinte o listă „a 
celor mai buni". Ne aflăm 
în încăperea destinată co
mandamentului șantierului 
pentru combaterea inunda
țiilor. O încăpere obișnui
tă, cu mese alcătuind un 
dreptunghi, unde se adună 
oamenii în pauza de prînz. 
Mese de lemn, care au îm
prumutat și ele ceva din 
cromatica navelor aflate 
încă pe cală. Schitele plat-

Cap de listă, brigada de 
montori a lui Ion Petre. 
Cel care a ridicat cotele 
la asamblare. Lucrează 
de peste 20 de ani la va
poare.

— Ce-a zis Petre 7
— A lansat o chemare la 

întrecere. Printre obiecti
ve: nici o oră lipsă nemo
tivată. Obiectiv îndeplinit. 
Nici o lucrare respinsă de 
C.T.C. îndeplinit. Dar, ui
tați : pe lista asta, atunci, a

O insulă de oțel în Marea Neagră
rat în rîndul elitei profe
sionale.

Se sudează in ritm in
tens, în schimburi scurte, 
cu măști de gaze, cu su- 
dori-dublură alături. Acești 
superbi „croitori" în me.tal 
vor să-și onoreze cuvîntul 
exprimat prin ing. Frede
ric Crîșniar, șeful atelieru
lui sudură, după vizita fă
cută aici de secretarul ge
neral al partidului : „Ca 
să dăm platforma gata, la 
termen, sîntem hotărîți să 
lucrăm zi și noapte. Ba și 
în timpul care rămîne... 
dintre zi și noapte".

Gheorghe Irimescu, se
cretarul comitetului de 
partid al secției I A con

formei de foraj marin — la 
vedere.

— Despre ce listă e vor
ba, tovarășe Irimescu 7

— Uitați : la începutul 
anului ne-am sfătuit pe în
delete cu fiecare. Mă rog, 
toți au zis că da, platfor
ma putem și trebuie s-o 
facem. „Dar mai avem și 
navele de 18 500 tdw pen
tru export ! Și nava de 
12 500 tdw ! „Se poate, au 
răspuns iar toți, ca unul. 
Se poate dacă organizarea 
va fi fără cusur. Și ordi
nea.'Și disciplina". „Bine. 
Să facem atunci lista celor 
mai buni care să lucreze 
la platformă. Pentru că aici 
va fi cel mai greu...".

fost trecută și brigada lui 
Gh. Cioată. Bun meseriaș, 
chiar foarte bun — la va
poare. Dar aici, la platfor
mă, n-a izbutit să tină pa
sul. După o lună de zile a 
trebuit să lase locul. Cui 7 
Oamenilor lui Gheorghe 
Patriche. Băiat tînăr, cu 
inițiativă, stăpîn pe mese
rie. Crescut la școala lui... 
Gheorghe Cioată. Intr-un 
anume fel se poate spune 
fără greș că meșterul lui 
Patriche nici n-a plecat de 
aici. A dat doar schimbul 
în primire omului crescut 
de el...

Cprind. întîia platformă 
românească de foraj marin

va fi lansată. Eveni
ment așteptat cu emoție 
aici. Porțile... Porților de 
Fier, construite cu ani in 
urmă pe calele de la mila 
80, cam de aceiași oameni, 
au pornit tot așa, intr-o zi, 
în susul Dunării, la eclu
zele dinainte pregătite. 
Cind va fi gata, platforma 
va pluti în întîmpinarea 
mării. Inedita alcătuire de 
metal, cu cei 72 de sondori 
(nu și marinari 7). va an
cora intr-un loc anume în 
împărăția acvatică, stră- 
pungindu-i adîncimile mult 
dincolo de „lumea tăcerii", 
pînă la 6 000 de metri. A- 
tunci va începe adevăratul 
examen. Vor intra în „se
siune continuă", de produc
ție, pompele de alimentare 
fabricate la cunoscuta uzi
nă bucureșteană. Și echi
pamentul electric realizat 
în Capitală, la Timișoara, 
Ia Titu. Ș’ echipamentele 
trimise de Reșița, de între
prinderea mecanică navală 
Galați. Și binecunoscutele 
instalații de forai produce 
de „1 Mai" Ploiești. Și 
munca tenace, eroică a na- 
valistiior gălățeni. Intr-un 
cuvînt. va fi un nou și im
portant examen pentru în
treaga industrie româneas
că. căreia îi datorăm și a- 
cea.ștă apariție la orizontul 
împlinirilor, noastre socia
liste — platforma româ
nească de foraj marin.

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului.
8.35 Avanpremiera zilei.
8,40 Cravatele roșii.
9.36 Daktarl.

10,00 Viața satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13.05 Album duminical.
16,00 Drumuri în istorie: Făclii. 

Evocare a personalităților și 
momentelor de seamă din 
zona Botoșanilor.

16.20 Publicitate.
16.25 Cupa prieteniei. Concurs in

ternațional de gimnastică.
17.50 Reporter ’75.
18.10 Film serial: „UFO".
19,00 Lumea copiilor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. © Comentariul 

săptămînii.
20,00 Concursul național de muzică 

ușoară „Mamaia ’75". Gala 
J laureaț.ilor.

21.15 Film artistic: Toma și „La 
Strada".

22,05 24 de ore.
22.15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00—11.30 Matineu simfonic. Con
certul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii franceze.

20,00 Noi și viitorul apropiat. Con
vorbiri cu absolvenți ai în- 
vătămîntului tehnic superior.

20,ță Film serial: „Kojak". t
21,05 Telex.
21.10 Muzeul — cadru viu de edu

cație patriotică și estetică.
21.30 Ora melomanului.

LUNI, 28 IULIE 1975

PROGRAMUL I

16,00 Telex.
16.05 Peru pe drumul înnoirilor — 

film documentar.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Contemporanele noastre.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Floarea din grădină — emi- 

siune-concurs pentru tineri 
. lhterpreți de muzică popu
lară.

20.50 Ancheta TV. Pămîntul, avu
ție națională.

21.25 Roman-foileton: „Și totuși se 
învîrtește" (I) — o produc
ție a studiourilor de televi
ziune ungare.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex.
17,05 Lie, ciocîrlie — muzică popu

lară.
17.30 Fil,m artistic: ,,Y 17 acțio

nează" — o producție a stu
diourilor bulgare.

19,05 Bijuterii muzicale.
19.20 Publicitate.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Daktari.
20.25 Vara salopetelor albastre. 

Reportaj realizat pe șantie
rul național al tineretului de 
la Giurgiu-Răzmirești.

20.45 Teatru serial TV: ,.Mușatinii“ 
— după trilogia lui Barbu 
Ștefănescu-Delavrancea. Seria 
I — „Cîntecul fetelor".

21.45 Refrene lirice.

Galați. De două zile, apele Dunării 
staționează la 537 centimetri, cea mai 
ridicată cotă înregistrată de actuala 
viitură. De aceea, acum, mai mult ca 
oricind, s-au intensificat măsurile de 
supraveghere pe întreaga lungime a 
digului (9 km). Comandamentul jude
țean de apărare împotriva inunda
țiilor și unități ale gărzilor patrio
tice urmăresc îndeaproape evoluția 
situației. Detașamentele de interven
ție, materialele și utilajele sînt pre
gătite din vreme pentru a face față 
eu succes oricărei situații. Pretutin
deni în oraș — în unitățile economice 
învecinate cu fluviul, în cartiere — 
domnește calmul. Iar oamenii mun
cii gălățeni lucrează cu sirg pentru 
a-și îndeplini sarcinile curente de 
producție și angajamentele suplimen
tare asumate. (Dan Plăeșu).

Tulcea. Cotele de inundații au 
fost depășite în tot sectorul din

spre vărsare al Dunării. Locali
tățile riverane se confruntă in 
aceste zile cu cea de-a doua undă a 
viiturii. Revărsările de ape pătrund 
în gîrle, lacuri și canale. Nivelul la
cului Razelm a crescut în ultimele 
zile. Din acest motiv, au fost depla
sate în această zonă forte umane și 
mecanice care consolidează întregul 
dig din Periteașca, Leahova, Gura 
Portiței, pe o lungime de peste 10 
km. Au fost supraînăltate și consoli
date digurile amenajărilor stuficole 
și piscicole la Padina, Carasuhat, 
Obretin, Perișori și Stipoc.

Conducerea centralei industriale 
Delta Dunării ne-a comunicat că în 
prezent nivelul apelor necesare dez
voltării stufului și peștelui este men
ținut și reglat cu ajutorul ecluzelor 
și stațiilor de pompare in toate ba
zinele amenajate, care însumează 
peste 60 000 hectare. (Vasile Nicolae).

TABĂRA DE CREAȚIE

Județul Vaslui găzduiește, pen
tru prima oară, o tabără de creație 
plastică, organizată de comitetul 
județean pentru cultură și educa
ție socialista. Participanții — mem
bri ai U.A.P. filialele București, 
Brăila. Cluj-Napoca, Iași, Neamț 
și altele — și-au propus un am
plu program de cunoaștere a oa
menilor, monumentelor istorice și 
de artă, peisajului natural și rea
lizărilor economico-sociale din a- 
ceastă parte a țării. Pentru popu
larizarea artei plastice. oaspeții 
vor avea întîlniri cu oameni din 
întreprinderi și instituții, de la 
sate, precum și cu elevi din tabe
rele republicane de la Dobrina și 
Poiana Căprioarei. Tema de crea
ție „Tradiție și contemporaneitate" 
va constitui pentru artișiii plas
tici aflați pină la 10 august in ju
dețul Vaslui un prilej de a înmă- 
nunchea o parte din lucrările lor 
intr-o expoziție care va fi verni
sată in luna septembrie, cu prile
jul împlinirii a 600 de ani de la 
prima mențiune documentară a 
orașului Vaslui. (Crăciun Lăluci).

UN NOU DICȚIONAR 
GEOGRAFIC

La inițiativa secției de propagan
dă a Comitetului județean Neamț 
al P.C.R. a fost editat, intr-o ținu
tă grafică deosebită, un dicționar 
geografic al județului. Editarea lui 
a fost impusă de noile cunoștințe 
și prefaceri economico-sociale sur
venite pe aceste meleaguri în anii 
construcției socialiste și se înscrie 
într-o acțiune mai amplă pentru 
reeditarea marelui dicționar geo
grafic al României. care datează

din 1895. Noul dicționar geografic 
al județului Neamț cuprinde peste 
2 700 de toponimice de relief și hi
dronime, precum și prezentarea din 
punct de vedere fizico-geografic și 
istorico-economlc a aproape 500 
de localități. (Ion Manea).

EXPOZIȚII

o „Doamna moților", „Mureșul", 
„Legenda muntelui Găina". ..Oma
giu republicii" sint citeva din 
titlurile lucrărilor de sculptură, 
grafică și artă decorativă prezen
tate la galeriile de artă „Alfa" din 
Arad in cadrul expoziției perso
nale a artistei plastice arădene Li- 
via Cernenski. Organizată de fi
liala Arad a Uniunii artiștilor 
plastici, expoziția cuprinde in to
tal 21 de lucrări executate in pia
tră, ipsos, plăcuțe ceramice, tuș. 
(Constantin Simion).

a In holul Teatrului Național 
din București a avut loc vernisa
jul expoziției „Salonul luminii ’75", 
organizată de Centrala sticlei și 
ceramicii fine. In cadrul salonului 
se află expusă o gamă largă de 
corpuri de iluminat (globuri, lam
padare, aplice, veioze etc) realiza
te pină acum de întreprinderile 
centralei, precum și un important 
număr de modele ce urmează să 
intre în producție de serie. Expo
ziția va fi deschisă pină la sfirși- 
tul lunii viitoare. (D. Tîrcob).

® Casa de cultură a sindicatelor 
din Zalău găzduiește expoziția ele
vilor de la liceul de arte plastice 
din Cluj. Sint expuse 40 de lucrări 
in ulei, care prezintă aspecte din 
vechea și noua urbanistică a ora
șului Zalău. (Gh. Rusu).
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Formarea unui directorat 
militar pentru guvernarea țării

LISABONA 28 (Agerpres). — Adu
narea generală a Mișcării Forțelor 
Armate a hotărît formarea unui di
rectorat militar pentru guvernarea 
tării, compus din generalii Costa 
Gomes, Vasco Goncalves și Otelo 
Saraiva de Carvalho. Hotărirea a 
fost adoptată, după cum se preci
zează în comunicatul dat publicității 
la sfîrșitul reuniunii adunării, pen
tru a se asigura autoritatea puterii. 
Totodată, în document se arată că 
actualul Consiliu al Revoluției nu va 
mai avea decît un rol consultativ.

în ceea ce privește Adunarea gene
rală a M.F.A., ea urmează să fie 
consultată pentru orice schimbare în 
cadrul Consiliului Revoluției.

Adunarea generală a M.F.A. a exa
minat, de asemenea, problema disci
plinei în general și în cadrul Mișcă-'- 
rii Forțelor Armate și situația din 
Insulele Azore.

Generalul Vasco Goncalves, preci
zează comunicatul, a prezentat o am
plă analiză a situației politice actuale 
din Portugalia, după discursul rostit 
de președintele Costa Gomes,

Festivitățile consacrate aniversării 
insurecției naționale cubaneze

SESIUNEA CONSILIULUI ECONOMIC SI SOCIAL AL O.N.U.
*

Cuvintarea reprezentantului român
GENEVA 26 (Agerpres). — Consi

liul Economic și Social al O.N.U., 
care își desfășoară in prezent sesiu
nea la Geneva, a luat în discuție 
punctul, înscris pe ordinea de zi, .pri
vind asistența in caz de catastrofă 
naturală.

Luînd cuvintul, Faruk Berkol, 
coordonatorul Națiunilor Unite pen
tru ajutor în caz de dezastru, a pre
zentat activitățile de ajutor desfășu
rate de O.N.U. și instituțiile sale 
specializate în urma dezastrelor na
turale care au avut loc în Hondu
ras, Peru, Somalia. Mozambic, Etio
pia. Sierra Leone, Haiti, Angola etc.

în cuvintarea sa, F. Berkol s-a 
referit pe larg la situația din Româ
nia în urma inundațiilor și la acțiu
nile întreprinse de O.N.U. pentru a 
veni In sprijinul țării noastre.

în cuvîntul său, reprezentantul ro
mân, Valeriu Tudor, a mulțumit 
coordonatorului O.N.U. pentru cuvin
tele de simpatie și compasiune adre
sate țării noastre, precum și pentru 
ajutorul primit de România din par
tea comunității internaționale. El a 
arătat că România a sprijinit și spri
jină eforturile depuse de către Na
țiunile Unite pentru ajutorarea țări
lor lovite de calamități naturale.

Catastrofele naturale, a arătat vor
bitorul. sint cu atît mai dificile pentru 
țările în curs de dezvoltare. Româ
nia sprijină ideea orientării eforturi
lor O.N.U. spre activități pe termen 
lung de natură să prevină catastro
fele naturale și să combată în mod 
eficient consecințele lor.

în continuare, reprezentantul ro
mân s-a referit la situația existentă 
in țâra noastră în urma inundațiilor.

HAVANA 26. — Corespondentul
Agerpres transmite : Cu prilejul ani
versării a 22 de ani de la asaltul 
asupra fortăreței militare Moncada, 
la Santa Clara, capitala provinciei 
Las Villas, a avut loc un mare mi
ting popular, Ia care au participat 
peste o jumătate milion de persoane, 
în tribuna oficială se aflau Fidel 
Castro, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cuba, prim-ministru al Guvernului 
Revoluționar, alte oficialități, mem
bri ai corpului diplomatic, eroi ai 
muncii și ai campaniei de recoltare 
și prelucrare a trestiei de zahăr ; a 
participat generalul Otelo Saraiva 
de Carvalho, șeful delegației mili
tare portugheze aflate în vizită în 
Cuba.

Luînd cuvîntul. Fidel Castro a 
subliniat că asaltul asupra Monca- 
dei a deschis calea viitoarei uniri și 
mobilizări a poporului pentru obți
nerea victoriei de la 1 ianuarie 1959. 
El a evidențiat că aniversarea asaltu
lui asupra Moncadei are loc într-un 
moment în care întregul popor cu
banez a obținut noi victorii. întrea
ga țară își consacră a'ctivitatea pre
gătirii primului congres al partidu
lui comunist — cel mai puternic in
strument al revoluției cubaneze, care 
constituie garanția fermității și con
tinuității sale. întregul popor, a spus 
Fidel Castro, a examinat proiectul 
de Constituție, se elaborează teze 
importante cum sint aceea a reali

zării unei noi împărțiri politico-ad
ministrative, a noului sistem de con
ducere a economiei. Evidențiind că 
procesul revoluționar este din ce tn 
ce mai puternic, vorbitorul a pre
cizat că primul congres al partidu
lui va aborda probleme fundamenta
le pentru viitorii cinci ani.

BRIONI

CONVORBIRI INTRE
I. B. TOO ȘI J. ȚEDENBAL

BELGRAD 26 (Agerpres). — Pe 
insula Brioni au avut loc convor
biri între Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
și Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, aflat la odihnă în Iu
goslavia. în timpul convorbirii — re
latează agenția Taniug — au fost 
abordate relațiile iugoslavo-mongole. 
colaborarea dintre U.C.I. și P.P.R.M., 
precum și unele probleme interna
ționale de importantă majoră.

ORIENTUL APROPIAT
® Congresul național al U.S.A, și-a încheiat lucrările © Secre
tarul general al O.N.U. despre convorbirile cu președintele 

Egiptului
CAIRO 26 (Agerpres). — în în

cheierea lucrărilor Congresului na
țional al Uniunii Socialiste Arabe din 
Egipt, participanții au cerut, in u- 
nanimitate, prelungirea mandatului 
de șef al statului al președintelui 
Anwar El Sadat, mandat care expiră 
la 15 octombrie 1976.

în rezoluțiile adoptate de Con
gresul național al U.S.A., prioritatea 
este acordată problemelor dezvoltă
rii multilaterale interne a Egiptului.

Pe de altă parte, congresul ă a- 
probat hotărirea președintelui Sadat 
de a reînnoi pentru o perioadă de 
trei luni mandatul forțelor de ur
gentă ale O.N.U. în Sinai. Această 
hotărîre, se arată în rezoluția con
gresului, este o nouă manifestare a 
dorinței de pace a Egiptului. Uniu
nea Socialistă Arabă face apel la 
Consiliul de Securitate și la comu
nitatea internațională să-și exercite 
responsabilitatea în conformitate cu 
Carta O.N.U. și cu dorința Egiptu
lui de a nu se reveni la blocarea si
tuației din Orientul Mijlociu. Con
gresul U.S.A, a apreciat că dezanga
jarea forțelor este un mijloc și nu

un scop in sine și a reafirmat că o- 
biectivul final al Egiptului este eva
cuarea totală a teritoriilor arabe o- 
cupate și restabilirea drepturilor na
ționale ale poporului palestinean.

CAIRO 26 (Agerpres). — Secreta
rul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, a părăsit, sîmbătă, capitala e- 
gipteană, îndreptindu-se spre Kam
pala, unde va asista la reuniunea la 
nivel îhalt a țărilor membre ale Or
ganizației Unității Africane.

La Cairo, Kurt Waldheim a avut 
convorbiri cu președintele Anwar El 
Sadat și cu alte oficialități egiptene, 
în principal in legătură cu situația 
din Orientul Mijlociu.

La plecare, el a declarat ziariști
lor că aceste convorbiri au fost con
structive și a afirmat că următoare
le trei luni vor fi de o importantă 
decisivă pentru rezolvarea situației 
din Orientul Mijlociu. S-ar putea ca 
situația să fie deblocată și. în con
secință. să se găsească o soluție glo
bală. iar dacă nu. situația va fi foar
te critică la sfîrșitul acestui an, a 
spus el.

Probleme politice și economice internaționale pe agenda 
întîlnirii la nivel înalt franco—vest-germane

BONN 26 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Franceze, Valery 
Giscard d’Estaing, aflat în vizită o- 
ficială la Bonn, a avut, sîmbătă di
mineață, o convorbire cu președin
tele R. F. Germania, Walter Scheel, 
Șeful statului francez a avut, apoi, 
convorbiri — în cursul, dimineții și 
după-amiezii — cu cancelarul Helmut 
Schmidt. în urma consultărilor pe 
care le-a avut cu președintele Va
lery Giscard d’Estaing, cancelarul 
Helmut Schmidt a anunțat că faza 
la nivel înalt a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa de 
la Helsinki va furniza prilejul unei 
întîlniri private la care urmează să 
participe președintele S.U.A., Gerald 
Ford, președintele Franței, Valerv 
Giscard d’Estaing. premierul Marii 
Britanii. Harold Wilson, precum și 
miniștrii de externe din țările mai 
sus menționate. El a precizat că a- 
ceastă întîlnire va permite interlo
cutorilor să continue deliberările a- 
supra problemelor economice mon
diale. cit și asupra altor probleme 
majore actuale.

Pe de altă parte, Valâry Giscard 
d’Estaing și Helmut Schmidt au a- 
nunțat că au căzut de acord asupra

unor serii de măsuri antirecesioniste 
ce urmează să fie aplicate simultan, 

în cursul unei conferințe de pre
să ce a avut loc după încheierea con
vorbirilor, președintele Franței și 
cancelarul R. F. Germania au decla
rat că aceste măsuri, care vor fi lua
te în paralel în luna august sau cel 
mai tîrziu la începutul lui septem
brie, vor viza relansarea economică.

ROMA

P. S. I. se pronunță pentru 
participarea P. C. Italian 

la guvern
ROMA 26 (Agerpres). — Comitetul 

Central al Partidului Socialist Ita
lian (P.S.I.) a aprobat, simbătă. un 
document care sprijină propunerea 
secretarului general al P.S.I., Fran
cesco de Martino, de a se acorda 
Partidului Comunist un rol guverna
mental.

Francesco de Martino a declarat, 
anterior, că Partidul Socialist va re
fuza să participe la guvernare alături 
de Partidul Democrat-Creștin, din 
care face parte premierul Aldo Moro, 
în cazul in care acest partid nu-i va 
atrage la activitatea de conducere și 
pe comuniști.

S S @3

Ambasadorul României 
la Londra, Pretor p°pa- « fost 
primit de liderul Partidului Conser
vator. Margaret Thatcher, cu care a 
avut o convorbire referitoare la căi
le de dezvoltare în continuare a re
lațiilor româno-britanice. De ambe
le părți s-a subliniat dorința de lăr
gire și extindere a relațiilor și co
laborării dintre România și Marea 
Britanie pe multiple planuri — eco
nomic. politic, cultural și tehnico- 
științific.

Președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, a inaugurat pri
ma stație terestră a centrului de te-

Conferința de presă 
a secretarului general 

al P. C. Spaniol, 
Santiago Carrillo

L'ONDRA 26 — Corespondentul
nostru transmite : Santiago Carrillo, 
secretarul general al Partidului Co
munist Spaniol, a ținut o conferin
ță de presă la Londra. în. cadrul că
reia a vorbit despre obiectivele „Jun
tei democratice” și despre lupta po
porului spaniol pentru înlăturarea 
regimului franchist.

Secretarul general al Partidului Co
munist Spaniol a avut o întîlnire cu 
Gordon McLennan, secretarul gene
ral al Partidului Comunist din Marea 
Britanie. și a vorbit la un miting al 
emigranților spanioli din Anglia des
pre lupta poporului spaniol împotriva 
regimului franchist

agențiile

DUPĂ DOUĂ LUNI ÎN COSMOS

Echipajul stației „Saliut-4“ a revenit 
pe Pămînt

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Echi
pajul stației sovietice orbitale „Sa- 
liut-4“ a aterizat sîmbătă la bordul 
capsulei de coborîre a navei cosmi
ce ,.Soiuz-18“. la 56 km nord-est de 
localitatea Arkalîk, din Kazahstan 
— anunță agenția T.A.S.S.

Controlul medical efectuat imediat

după aterizare a arătat că Piotr 
Klimuk și Vitali Sevastianov, care 
au petrecut în spațiul extraterestru 
63 de zile, se simt bine.

în timpul celor peste, două luni pe
trecute în Cosmos, echipajul de cos- 
monauți a realizat un amplu pro
gram de cercetări științifice, tehnice 
si medico-biologice.

lecomunicații spațiale situată Ia Lak- 
daria, la 80 de km est de Alger. Sta
ția. realizată in colaborare cu firme
le japoneze „Mitsubishi Electric 
Corporation” și americane „GIE-In- 
ternational Systems Corporation", lu
crează cu un satelit de telecomuni
cații „Intelsat” în poziție staționară 
deasupra Oceanului Atlantic. Algeria 
este a patra țară din lume, după 
U.R.S.S.. Canada și Statele Unite, 
care utilizează pentru rețeaua națio
nală un telesistem spațial, relevă 
presa algeriană.

Alegerea noului secretar 
național al Partidului De
mocrat-Creștin din Italia.In 
noaptea de vineri spre sîmbătă, în ca
drul unei reuniuni a Consiliului Na
țional al Partidului Democrat-Creștin, 
Benigno Zaccagnini a fost ales secre
tar național al acestui partid. Be
nigno Zaccagnini a deținut, din 
1969, postul de președinte al Consi
liului Național al Partidului Demo
crat-Creștin. El îl înlocuiește în 
acest post pe Amintore Fanfani, a 
cărui linie politică a fost pusă în 
minoritate în cadrul consiliului.

încheierea fazei a doua, de la Geneva, a Conferinței pentru secu
ritate și, cooperare in Europa și hotărirea privind convocarea pentru 
30 iulie a fazei a treia, la cel mai înalt nivel, rețin în mod deosebit 
atenția presei internaționale în ultimele zile. Ziarele consacră acestor 
evenimente editoriale și articole în care sînt comentate concluziile 
negocierilor, importanța principiilor incluse în „Actul final", semnifi
cația adoptării și semnării acestuia de către șefii de state sau de gu
verne, în cadrul reuniunii de la Helsinki, perspectivele care se deschid 
pentru viitorul pașnic al Europei, necesitatea continuării eforturilor 
pentru asigurarea aplicării în viață a măsurilor adoptate.

din diferite' grupe de lucru. „-Actul 
final» care poate fi parafat la Helsin
ki — scrie ziarul englez «GUAR
DIAN»- — constituie un document de 
im,portantă politică majoră, fiind des
tinat să guverneze in viitor relațiile 
dintre statele continentului, atît din 
Est cit și din Vest, relații care se 
speră că vor fi mai bune și chiar 
mai echitabile. în acest sens, confe-

tului securității europene. „încheie
rea cu succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa nu 
înseamnă sfîrșitul luptei pentru secu
ritate in Europa. Principiile și pre
cizările din documentele conferinței 
trebuie să servească — scrie ziarul 
„BERLINER ZEITUNG" — ca punct 
de plecare în lupta împotriva adver
sarilor destinderii care nu au depus

La încheierea „Lunii de solidaritate cu lupta 
poporului coreean44

SPRIJIN DEPUN ȘI FRĂȚESC 
UNEI CAUZE NOBILE

Astăzi se încheie „Luna de solidari
tate cu lupta poporului coreean", data 
de 27 iulie marcînd împlinirea a 22 
de ani de la semnarea armistițiului de 
la Panmunjon, eveniment ce a con
semnat sfușitul victorios al războiului 
pentru apărarea patriei, pentru salv
gardarea independenței și suverani
tății Republicii Populare Democrate 
Coreene, demonstrind invincibilita
tea cauzei unui popor hotărît să nu 
precupețească nici un sacrificiu pen
tru afirmarea dreptului sacru de a 
decide de sine stătător asupra pro
priilor destine.

în perioada ce a urmat, oamenii 
muncii din R.P.D. Coreeană, mani- 
festînd același eroism înalt ca și pe 
cîmpul de luptă, au reconstruit din 
temelii economia distrusă de război, 
au reclădit orașele și satele pîrjolite, 
asigurînd, în același timp, transfor
marea pe baze noi, socialiste, a în
tregii vieți a țării. A fost făurită o 
industrie modernă, s-au obținut rea
lizări de seamă în dezvoltarea agri
culturii, în înflorirea culturii și știin
ței, în ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor. In prezent, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea muncesc cu însuflețire și dă
ruire pentru materializarea sarcinilor 
programatice trasate de cel de-al 
V-lea Congres al Partidului Muncii 
din Coreea, obținînd succese de sea
mă în îndeplinirea planului șesenal.

Marile înfăptuiri in construcția so
cialistă in partea de nord a țării con
stituie o puternică bază politico-eco- 
nomică a luptei desfășurate de în
tregul popor coreean, atît din Nord, 
cit și din Sud, pentru realizarea de
zideratului național suprem, unifica
rea țării.

: Este un motiv de adîncă satisfac
ție de a evidenția, și cu acest prilej, 
dezvoltarea continuă a legăturilor de 
strînsă prietenie și colaborare — pe 
PÎȘh politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural — dintre România și 
R.P.D. Coreeană, dintre partidele și 
popoarele noastre, inspirate de înal
tele idealuri ale socialismului, liber
tății și păcii. Relațiile frățești româ- 
no-coreene și-au găsit o strălucită 
expresie în vizita întreprinsă cu pa
tru ani în urmă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în R.P.D. Coreeană, ca și 
în recenta vizită a tovarășului Kim 
Ir Sen în România. Rodnicele con
vorbiri avute cu aceste prilejuri, Tra
tatul de prietenie și colaborare sem
nat la București, celelalte documente 
și înțelegeri la care s-a ajuns con
turează- noi și ample perspective re
lațiilor româno-coreene de colaborare 
multilaterală și solidaritate militan
tă, în interesul reciproc, al cauzei 
unității țărilor socialiste, a tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialiste, 
în lupta pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă.

Animat de sentimente de caldă și 
frățească prietenie față de poporul 
coreean, poporul nostru a sprijinit și 
sprijină ferm politica profund con
structivă a R.P.D. Coreene, își mani
festă deplina solidaritate militantă 
cu cauza nobilă a unificării coreeni
lor din Nord, și din Sud într-o 
singură patrie. Acest sprijin a 
fost exprimat in mod hotărît 
cu prilejul _ memorabilelor întîlniri 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, la Phenian și la Bucu
rești, fiind reafirmat cu putere și în 
recenta telegramă adresată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu tovarășului 
Kim Ir Sen: „Adresîndu-vă urarea 
de succes deplin în toată activitatea 
pe care o desfășurați pentru construc
ția socialistă a țării — se arăta în te
legramă — vă asigurăm și de această 
dată de tot sprijinul și solidaritatea 
noastră față de inițiativele constructi
ve și politica justă pe care o pro
movați pentru înfăptuirea aspirațiilor 
Întregii națiuni coreene de unificare 
pașnică și independentă a patriei, de 
către coreeni înșiși și fără nici uu 
amestec din afară".

în acest spirit, România a acționat 
și acționează neabătut prin toate mij
loacele, inclusiv în cadrul O.N.U. și 
al altor organisme internaționale, tn 
vederea retragerii trupelor și desfiin
țării bazelor militare străine din Co
reea de sud, pentru a se da,. astfel, 
posibilitate poporului coreean să se 
pronunțe liber asupra problemelor 
care il privesc. Și în acest an, „Luna 
de solidaritate cu lupta poporului co
reean” a fost pentru poporul român 
un prilej de a-și exprima, prin nu
meroase adunări, mitinguri și alte 
manifestări, sentimentele frățești 
față de năzuințele fierbințj ale na
țiunii coreene.

Poporul coreean a acordat și acor
dă o înaltă prețuire acestui sprijin, 
în recenta telegramă de răspuns, 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Kim Ir Sen 
sublinia, în acest sens: „Vă exprim 
profunda noastră recunoștință pentru 
sprijinul activ și solidaritatea de care 
ați dat dovadă față de lupta justă a 
poporului nostru pentru reunificarea 
independentă și pașnică a patriei, 
în legătură cu luna de solidaritate cu 
lupta poporului coreean".

Cu prilejul încheierii „Lunii de so
lidaritate”, poporul român își reîn
noiește urarea pe care o adresează, 
din inimă, poporului coreean — de a 
obține noi și tot mai însemnate vic
torii în activitatea amplă ce o des
fășoară pentru înflorirea și propăși
rea țării, pentru înfăptuirea celei mai 
înalte năzuinți a întregii națiuni co
reene, unificarea pașnică, indepen
dentă și democratică a patriei sale.

Al. CAMPEANU

de presă transmit:
în capitala R. D. Germane a 

fost deschisă o originală expo
ziție de sculptură in aer liber, 
intitulată „Plastică și flori". Ex
poziția reunește, alături de lu
crări ale sculptorilor din' țara- 
gazdă, 45 de sculpturi realizate 
de artiști români. în cuvintul de 
inaugurare, prof. A. Mohr a sub
liniat că această manifestare 
artistică constituie expresia a- 
dincirii relațiilor culturale din
tre cele două țări prietene. Au 
fost prezenți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, artiști români și din R.D.G., 
precum și membri ai Ambasa
dei României.

Relațiile între Iugoslavia 
și C.E.E. La Bruxelles au avut loc 
lucrările unei sesiuni a Comisiei 
mixte a Pieței comune și R.S.F. Iu
goslavia. Sesiunea a analizat stadiul 
actual al relațiilor dintre C.E.E. și 
Iugoslavia și posibilitățile de extin
dere a cooperării economice dintre 
cele două părți.

Naționalizări în Etiopia.
Autoritățile etiopiene au dispus na
ționalizarea terenurilor urbane care 
depășesc anumite limite. Astfel, în 
perimetrul orașelor o familie va pu
tea dispune de o locuință și de un 
teren limitat la suprafața de 500 de 
metri pătrati, restul proprietăților 
urbane urmînd să fie administrata 
de un nou organism ministerial. Au
toritățile etiopiene au relevat că a- 
ceastă măsură se încadrează în ac
țiunile de limitare a influenței ma
rilor proprietari de terenuri.

Intr-un mesaj adresat pre_ 
ședintelui Algeriei, Houari Boume
diene. în calitatea sa de președinte 
al Conferinței țărilor nealiniate, Re
publica Sao Tome și Principe a for
mulat dorința sa de a aparține miș
cării statelor nealiniate.

Ploile musonice, specifice «- 
cestui anotimp în India, au provo
cat și anul acesta inundații mari. 
Cele mai devastate sint mai multe 
regiuni din statele Assam și Uttar 
Pradesh. Mai multe persoane și-au 
pierdut viata, fie din cauza viituri
lor. fie din cauza prăbușirii caselor 
dărîmate de ape.

DE PRETUTINDENI
• SPITALIZAREA AS- 

TRONAUȚILOR DE PE 
„APOLLO". Cei trei astl0‘ 
nauți americani participanți la 
experiența comună „Soiuz-A- 
pollo" au fost spitalizați la baza 
militară americană de la Pearl 
Harbour (Hawaii), pentru a se 
constata dacă nu au avut de su
ferit de pe urma unor emanații de 
gaze toxice în timpul amerizării 
în Pacific. Emanațiile proveneau 
de la explozia cartușelor care au 
eliberat parașutele în momentul 
descinderii. O anumită cantitate 
de fum și gaz ar fi intrat în ca
bină printr-o conductă de aeri
sire, utilizată pentru represuri- 
zare. în momentul reintrării în 
păturile dense ale atmosferei. 
Unul din astronaut!, Vance 
Brand, a avut chiar un scurt le
șin după amerizare.

• O STRATEGIE ÎM
POTRIVA DEȘERTURI- 
LOR. Seceta prelungită cărei a 
devastat o întinsă zonă din sudul 
Saharei a pus din nou în lumină 
fenomenul de extindere conti
nuă a deșerturilor și pericolul 
pe care acest fenomen îl pre
zintă pentru sute de milioane de 
oameni. Cum zonele deșerțice, 
aride sau semiaride afectează 
o suprafață de 48 350 000 kmp., 
adică peste 40 la sută din su
prafața globului, Organizația 
Națiunilor Unite a hotărît ține
rea în anul 1977, la Nairobi, ca
pitala Kenyei, a unei conferințe 
mondiale privind lupta împo
triva deșerturilor.

• VEGETAȚIA IN AN
TARCTICA. Spre deosebire 
de situația din celelalte părți ale 
globului, vegetația Antarcticii 
este concentrată aproape în ex
clusivitate în mediul acvatic, 
respectiv numeroasele lacuri ale 
continentului. Concluzia apar
ține unei expediții britanice, 
preocupată de problemele eco
logiei în Antarctica. Cercetările 
ei au evidențiat că vegetația — 
alcătuită din mușchi și licheni 
de diferite specii — este extrem 
de săracă pe întinderile conti
nentului, proliferînd în schimb 
în mediul mai prielnic din a- 
pele lacurilor, la adăpost de 
vinturile puternice și fluctua
țiile rapide ale temperaturii — 
specifice ținuturilor antarctice.

• ALCOOLISM SI 
MORTALITATE. Dintro 
populație totală de 35 mili
oane, două milioane de spanioli 
suferă din cauza alcoolismului 
—relevă ziarul „Pueblo”. Anual, 
scrie publicația amintită. 36 000 
de persoane sînt victime ale ac
cidentelor de circulație din 
cauza consumului de alcool. A- 
cest flagel face, de asemenea, 
150 000 de accidente de muncă. 
Ziarul relevă, totodată, că 40 la 
sută din totalul internaților in 
clinicile psihiatrice sînt alcoo
lici. In general, alcoolismul pro
duce. după bolile cardiovas
culare și cancer. mortalitatea 
cea mai ridicată. Media consu
mului de alcool este de 16 litri 
anual.

• ȘEDINȚA MARATON. 
Cea mai lungă ședință înregis
trată de Camera Comunelor 
din Marea Britanie din 1951 în
coace a luat sfîrșit vineri, după 
26 de ore și jumătate de dezba
teri. Obiectul acestor dezbateri : 
lupta antiinflaționistă, pe baza 
planului prezentat de către gu
vernul laburist. înainte de a se 
despărți, după ședința maraton, 
mai mulți deputați au ținut să 
aducă un omagiu „rezistenței" de 
care a dat dovadă Michael Foot, 
ministrul muncii, deosebit de 
solicitat în decursul celor peste 
26 de ore.

Aceeași idee se regăsește și In co
mentariul ziarului italian „PAESE 
SERA", care scrie : „Dialogul intre 
europeni se află la început ; el tre
buie să fie un dialog de pace, pe 
multe voci, neîntrerupt, nelimitat in 
spațiu și in timp. Prima prioritate 
și cea mai generală este aceea de a 
crea un sistem de securitate și de 
interdependență social-economică de

Majoritatea organelor de presă dau 
o apreciere pozitivă rezultatelor ob
ținute ca urmare a laborioaselor ne
gocieri. „Activitatea intensă depusă 
in cadrul conferinței, care a durat 
de la 18 septembrie 1973, a fost în
cununată de un succes deplin — scrie 
ziarul polonez „TRYBUNA LUDU". 
Pentru prima dată in istoria Euro
pei au participat la negocieri cir 
drepturi egale toate statele euro
pene, indiferent de orînduirea so
cială, de mărime sau de apartenen
ță la grupările militare. Ca rezultat, 
a fost adoptat un document de peste 
100 de pagini, fără precedent in is
toria colaborării, multilaterale inter
naționale — o Cartă a coexistentei 
pașnice, a securității și colaborării 
între toate statele europene".

„Prezența reprezentanților la cel 
mai înalt nivel ai celor 35 de state la 
Helsinki — scrie, la rîndul său, ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" — și a- 
doptarea solemnă de către ei a do
cumentelor conferinței vor face din 
această întîlnire unul din cele mai 
importante evenimente din istoria 
Europei. Acest forum de însemnăta
te istorică va da noi impulsuri 
politicii de destindere". „în isto
ria recentă a continentului nu se 
cunoaște o reuniune de acest gen 
— scrie organul Partidului Comunist 
Italian, „L’UNITA”. Evenimentul este 
cu totul nou in viața internațională 
postbelică. întîlnirea de la Helsinki 
trebuie să reprezinte în ce privește 
Europa o primă și importantă încu
nunare a eforturilor în vederea des
tinderii".

„După îndelungate și intense nego
cieri — remarcă și ziarul socialist

„Un progres remarcabil pentru pacea, 
securitatea și colaborarea în Europa"

In preajma etapei la nivel înalt, o idee cu largă rezonanță: NECESITATEA CONTINUITĂȚII EFORTURULOR 
PENTRU SOLUȚIONAREA EFECTIVĂ A PROBLEMELOR SECURITĂȚII CONTINENTULUI

italian „AVANTI" — conferința de 
la Geneva a ajuns la elaborarea de 
documente care reprezintă un serios 
progres și care vor putea să deschidă 
calea spre o mai bună cunoaștere și 
înțelegere intre popoare, spre o mai 
mare participare a lor la procesul 
destinderii. Important este să se asi
gure că bazele noi care au fost puse 

•de către conferința pentru securitate 
vor fi în mod efectiv aplicate în 
viață".

Numeroase ziare acordă atenție 
prevederilor din „Actul final” care 
se referă la dezvoltarea cooperării 
multilaterale pe baze noi Intre sta
tele continentului. în acest sens, o 
caracterizare, în ansamblu pozi
tivă. se face în diferite articole din 
presă „Actului final", documentul 
care include concluziile negocierilor

Revista presei internaționale

rlnța de la Geneva a realizat un pro
gres remarcabil pentru pacea și secu
ritatea Europei". La rîndul său, zia
rul „DAILY TELEGRAPH” scrie : 
„Acordurile privind îmbunătățirea 
relațiilor economice și de cooperare 
reprezintă un mare pas înainte in 
adincirea legăturilor de colaborare 
dintre țările Europei".

O idee majoră, care străbate ca un 
fir roșu numeroase articole apărute 
în presa internațională, este aceea că 
actuala conferință general-europeană 
nu constituie un punct terminus, ci 
o bază de plecare pentru noi ac
țiuni în vederea realizării dezidera-

încă armele". în același sens, ziarul 
iugoslav „BORBA" subliniază : „Ar 
fi nerealist să se afirme că odată cu 
încheierea fazei a doua, de la Ge
neva, toate problemele importante 
ale Europei au fost scoase de pe or
dinea de zi. în multe probleme con
tinuă să existe divergențe, iar ate
nuarea acestora va depinde, desigur, 
și de aplicarea hotăririlor conferin
ței, de asigurarea continuității ei. 
Este de așteptat ca faza a treia, fi
nală, de la Helsinki, să constituie, 
prin amploarea și ponderea el, un 
bun stimulent pentru noi acțiuni în 
acest domeniu".

natură să lărgească la est și vest, la 
nord și la sud garanțiile de pace, 
justiție și securitate".

La rîndul său, ziarul britanic „TI
MES” relevă : „Vor fi necesare și in 
continuare eforturi pentru ca secu
ritatea să devină un proces continuu, 
viabil și cuprinzător. în această pri
vință este deosebit de important a- 
cordul privitor la stabilirea unei noi 
întîlniri europene în 1977, care va da 
continuitate conferinței și procesului 
edificării securității. Ceea ce s-a re
alizat pină acum este un început. 
Să-l continuăm".

Potrivit unei opinii largi expri
mate în presă, pe lingă faptul im
portant că în „Actul final" sînt con
semnate, pe primul loc. principiile 
noi ale relațiilor intereuropene — 
esențială este aplicarea lor consec

ventă, subliniindu-se că numai stric
ta lor respectare poate constitui ga
ranția unei dezvoltări nestingherite a 
fiecărei țări, la adăpost de orice acte 
de forță și de amenințare cu forța. 
Pe bună dreptate se relevă necesita
tea de a se trage concluziile practice 
decurgind din aceste principii, în ve
derea unei efective soluționări a pro
blemelor rămase încă în suspensie. 
Astfel, ziarul „L’HUMANITE" apre
ciază că este necesar „să se meargă 
mai departe în construirea edificiului 
păcii europene. Căci — scrie ziarul — 
de vreme ce statele reunite la Hel
sinki se angajează să nu recurgă la 
forță unul împotriva altuia, cum 
mai pot fi justificate cursa înar
mărilor, refuzul de a cădea de acord 
asupra măsurilor de dezarmare 7 De 
vreme ce națiunile declară că recu
nosc egalitatea și suveranitatea tu
turor celorlalte națiuni, de vreme ce 
se pronunță in comun pentru des
tindere și cooperare, cum mai poate 
fi justificată divizarea continentului 
în blocuri milițare și economice an
tagoniste ?"

Un imperativ primordial, pe care 
îl relevă presa, este acela al efortu
lui pentru completarea măsurilor de 
destindere politică prin măsuri de 
destindere militară. „O necesitate ur
gentă — scrie, de pildă, „MORNING 
STAR” — este aceea de a se acționa 
in continuare pentru lichidarea 
blocurilor militare, reducerea înar
mărilor și folosirea fondurilor elibe
rate în scopuri civile. Abia atunci 
lumea va putea răsufla ușurată".

în mod evident, acestea sînt dezi
derate de cea mai mare importanță 
ale edificării unei securități trainice și 
reale pe continent ; spre atingerea 
lor se va putea înainta numai dacă 
forțele social-politice, popoarele vor 
acționa și de aci înainte ferm și ho
tărît, impunînd noi realizări pe ca
lea făuririi unei Europe a securității 
și colaborării, în interesul popoare
lor ei, al păcii în lumea întreagă.

I. FINTINARU

• ATITUDINE CETĂȚE
NEASCĂ. Nemulțumiți de-a 
nu fi fost consultați cînd s-a 
luat hotărirea organizării unui 
concert de muzică pop pe un 
teren din apropierea localității 
Watchfield, de lingă orașul 
Swindon (Anglia), cetățenii a- 
cestei mici așezări au semnat o 
petiție cerînd anularea manifes
tării. Motivul opoziției : proasta 
reputație dobîndită de concertele 
in aer liber de acest gen, înso
țite îndeobște de scandaluri, 
acte de vandalism ș.a. La rîndul 
lor, și locuitorii din Saint Malo, 
provincia Bretagne (Franța), au 
adresat o petiție de protest au
torităților locale : ei revendică 
stoparea actualului aflux pe e- 
cranele din localitate al filmelor 
pornografice, calificate drept „o 
plagă a zilelor de azi".

• „ÎNDRĂZNEALA" RE
PORTERULUI. La citeva zile 
de la venirea sa la Pretoria, u- 
nui reporter al televiziunii vest- 
germane i s-a pus în vedere de 
către autoritățile rasiste să pă
răsească teritoriul Republicii 
Sud-Africane. Pentru aceasta 
nu i s-a dat nici o explicație o- 
ficială. De fapt, nici nu era ne
voie : reporterul dorea să alcă
tuiască un program dedicat ar
tiștilor de culoare. Intenții mult 
prea „îndrăznețe” în „țara a- 
partheidului"...

• SPEOLOGI SALVAȚI. 
Nouă tineri speologi, originari 
din orașul francez Dijon, care 
au dispărut, recent, în peștera 
Glaz din Munții Alpi, au fost 
găsiți, vineri, de o echipă de 
salvare. Ei fuseseră blocați în
tr-o galerie situată la o sută de 
metri de suprafață. Condiția lor 
fizică pare să fie satisfăcătoare
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