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m AGRICULTURA

E VREMEA Frumoasă țară
COSITULUI

• Cimpul e plin de furaje, dar nu 
pretutindeni și de cosași

• Ce trebuie făcut pentru reducerea 

umidității la însilozare
• Măsuri necesare pentru realizarea 

celei de-a doua recolte

Porți două mii de ani înscriși pe scutul 
Călit din munți, din gurile de rai.
O amintire ți-ar fi fost trecutul 
Cu-atîtea răstigniri și chin și vai
De nu-ți stropea cu ploi de aur lutul 
Acest prezent ce-l meriți, ce ți-l daiI

pe tovarășul Konstantin F. Katușev
secretar al C. C. al P. C. II. S.

Recoltarea și însilozarea furajelor sînt în momentul de față lu
crări dintre cele mai importante în agricultură, la care sint angre
nați mii și mii de cooperatori și mecanizatori. Ținînd seama de volu
mul și mai ales de importanța acestor lucrări pentru asigurarea hranei 
animalelor, este necesar ca pretutindeni să fie luate măsuri în vede
rea intensificării cositului și a însilozării, să fie respectate normele 
tehnice. Organizațiile de partid, consiliile populare, conducerile unită
ților agricole au datoria să analizeze sistematic modul cum se înfăp
tuiesc programele de măsuri privind recoltarea și însilozarea lucernei, 
borceagurilor, ierburilor și altor........................
a acestor lucrări.

Ca apele-n fîntîni sporește dorul 
De-a prisosi visarea din bătrîni. 
Dar searbăd vis era tot viitorul 
De nu-nviau românii din români, 
De nu domnea peste popor poporul, 
De n-am fi fost prezentului stăpîni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, simbătă, 29 
mai, la Snagov, pe tovarășul Kon
stantin F. Katușev, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de G. A. 
Kiselev, adjunct de șef de secție la

C.C. al P.C.U.S., și V.I. Potapov, șef 
de sector Ia C.C. al P.C.U.S.

în cadrul convorbirii a avut loc un 
schimb de vederi cu privire la activi
tatea Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și au fost examinate o serie 
de probleme privind relațiile de prie
tenie și colaborare româno-sovietice.

A fost reafirmată dorința comună 
de a se amplifica bunele relații din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică, cu

convingerea că aceasta corespunde pe 
deplin intereselor poporului român 
și popoarelor sovietice, este in fo
losul cauzei păcii și socialismului, al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

în timpul intrevederii au fost, de 
asemenea, abordate probleme actua
le ale vieții internaționale, ale miș
cării comuniste și muncitorești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
ținut la dejun pe tovarășul Konstan
tin F. Katușev.

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

CONGRESUL COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
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nutrețuri, să asigure buna desfășurare

Din datele centralizate la Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că în cooperative
le agricole au fost însilozate 1,1 mili
oane tone de furaje. în județele Olt, 
Dolj, Ilfov, Mehedinți, Vrancea, 
Timiș ș.a., datorită organizării for
mațiilor mixte de cooperatori și me
canizatori, folosirii intense a timpu
lui de lucru, graficele de recoltare 
și însilozare a lucernei, borceagului, 
ierburilor și altor resurse de nutre
țuri au fost depășite. în cooperativele 
din județul Ilfov — de exemplu — 
au fost însilozate peste 107 000 tone 
de furaje, iar lucrările continuă. 
Bune rezultate se obțin acolo unde 
s-au creat formații de lucru dotate 
cu utilaje mecanice de recoltare și 
mijloace de transport. în consiliile 
intercooperatiste Izvoarele, Chiselet, 
Vînătorii Mici și altele, utilajele res-

pective au fost concentrate pe for
mații de lucru specializate, ceea ce a 
permis să se însilozeze cite 4 000— 
6 000 tone de furaje. „Acordăm mare 
atenție executării lucrărilor în flux 
continuu, de la recoltare și pînă la 
umplerea, presarea și acoperirea si
lozurilor pentru a preveni pierde
rile de substanțe nutritive — ne spu
nea ing. Gheorghe Liciu, director ad
junct al direcției agricole județene. 
Ne preocupă îndeosebi însilozarea 
furajelor în complexele zootehnice 
cu efective mari de animale. Ținînd 
seama de avantajele conservării fu
rajelor la umiditate redusă, urmă
rim ca 80 la sută din cantitatea de 
masă verde să fie preparată sub 
formă de semisiloz. Pe baza expe
rienței din anii trecuți se asigură re-

(Continuare în pag. a Ii-a)

Prin lume călător, aud știutul
Cuvînt ce-arată luptei noastre sporul: 
Frumoasă țară ! Roditor avutul!
Da, v-ați ales viteaz conducătorul! 
Prin el v-ați cucerit din nou trecutul, 
Cu el veți birui și viitorul!

Ion BRAD

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială de prietenie 

in Republica Socialistă România 
a vicepreședintelui Republicii Unite Tanzania, 

vicepreședinte al partidului TANU, 
prim-ministru al guvernului, Rashidi Mafaume Kawawa
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Construcții noi, moderne la Miercurea Ciuc Foto : E. Dichiscanu

Ecoul unui cintec
Mă întîlnesc adesea cu Defileul Jiului. Și ori de cite 

ori il străbat de la Bumbești la Livezeni cu trenul, 
ascultind cum dă chiot locomotiva pe poduri și viaducte 
inainte de a pătrunde in noaptea tunelurilor, sap cu 
mașina, pe panglica de asfalt ce ține tovărășie Jiului 
îmi amintesc de niște cintece de brigadieri. Fiindcă 
am cunoscut acest culoar tăiat de ape in piatra Car- 
paților in anii aceia cind tinerii din toate colțurile 
țării au venit aci să îmbrace salopete de brigadier, 
să lege munții cu 127 de poduri și viaducte, să taie 
cu explozii de dinamită și tirnăcopul 29 de tuneluri 
și să înscrie prima pagină de epopee în istoria șan
tierelor muncii patriotice din România.

M-am intîlnit nu de mult cu Defileul Jiului și, la 
Meri, in preajma unui canton silvic, am cunoscut alți 
tineri, de data aceasta în uniforme de silvicultori, ocro
tind cu folii de polietilenă niște puieți de molid într-o 
pepinieră cantonată.

Pădurarul de aici, Vasile Bejeru, nu are încă 30 de

ani. Ajutoarele lui, Grigore Tulugea, Nicolae Vochescu, 
llie Ciobanu și alți flăcăi din Logreștii Gorjului, sînt 
cam de aceeași vîrstă. Lingă cantonul unde își încăl
zeau din cind. în cind miinile cresc 130 000 puieți 
de molid. Dar am aflat că în pepinierele de la Brațcu, 
Seceni și în numeroase altele cresc milioane de ase
menea puieți, că pe Valea Jiului sint 24 de cantoane 
silvice.

Tinerii mi-au vorbit despre speciile repede crescă
toare de conifere, despre muncile din primăvară. Acum 
ne așteaptă solstițiul de vară și m-am reîntilnit cu Defi
leul Jiului într-o dimineață cind soarele mingiia Pa- 
rîngul. Și am ajuns in locul din care Vlahuță se în
treba odinioară : „Dar ce zgomot se aude înaintea 
noastră ? Par urletele unei vijelii năpraznice, ș-amestec 
de glasuri, și bubuituri de tunuri. Ai crede că-i pieirea 
lumii. Este Jiul, puternicul Jiu, care se zbate și strigă, 
sugrumat intre două stinci uriașe, ce vor să-i ațină 
calea".

Sălbăticia ar putea impresiona la fel dacă in decorul 
munților nu am desluși dantelăria albă, de piatră, a 
podurilor și viaductelor. Pe versanții din stingă și din 
dreapta, puieții de molid, aduși din pepiniere și înră
dăcinați in munți, se ridică spre soare și dau prospe
țime peisajului măreț din jur.

Stau pe o bornă de șosea și mă gîndesc la niște 
tineri îmbrăcați în salopete albastre care au împodobit 
munții aceștia, la alți tineri in salopete de silvicultori 
impodobind munții.

Jiul vuiește printre bolovani. O locomotivă fluieră 
înainte de a pătrunde in noaptea tunelurilor. Și mi se 
pare că ascult ecoul cintecelor de brigadieri. Un cintec 
ce laudă frumusețea hărniciei noastre.
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Suplimentar, importante cantități de produse
Producția industrială a ju

dețului Harghita a crescut 
în acest an, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului tre
cut, cu peste 18 la sută, de- 
pășindu-se substanțial sarci
nile de plan. între altele, 
s-au produs peste plan 2 000 
tone fontă, 175 tone mașini 
și utilaje pentru exploatarea

și prelucrarea lemnului, 7 000 
mc cherestea de rășinoase, 
confecții textile în valoare 
de peste 5 milioane lei ș.a. 
Cele mai bune rezultate au 
fost înregistrate la I.P.A.T. 
și I.F.E.T. Miercurea Ciuc, 
întreprinderea de fier Vlă- 
hița, C.P.L. Toplița, între
prinderea de ață și filatură

Odorheiu-Secuiesc și între
prinderea județeană de in
dustrie locală. De menționat 
că sursa acestor depășiri ale 
sarcinilor de plan o consti
tuie creșterea productivității 
muncii, factor pe seama că
ruia s-a obținut 90 la sută 
din sporul de producție. (I. D. 
Kiss).

Lucian ZATTI

După mai bine de un 
secol de existență — și 
cronica luptelor proletare 
adeverește că ea n-a fost 
anonimă, ștearsă, dimpo
trivă — Atelierele „16 Fe
bruarie", intrate cu acest 
nume nu numai în memo
ria clujenilor, ci și in is
torie, au trecut într-un alt 
stadiu al evoluției lor in
cit, peste doi ani, vîrsta 
reală a uzinei poate începe 
cu cifra 1. Bătrîna loco
motivă cu aburi și-a făcut 
pe deplin datoria, ștafeta 
a fost trecută locomotive
lor diesel hidraulice, adi
că, folosind o abreviere la 
modă, l.d.h.-urilor de 350, 
400, 700 și 1 250 cai putere. 
Dar saltul, firesc de altfel, 
este infinit mai complicat; 
odată cu secțiile noi. cu 
noile corpuri de clădiri, 
cu noile dotări au dispărut 
meserii și s-au născut al
tele, oamenii au trebuit să 
se recalifice — unii nemai- 
fiind de mult la prima ti
nerețe.

Cum s-a făcut această 
trecere ? Cum s-au aco
modat oamenii ? Sau, cu 
alte cuvinte, cum arată 
întreprinderea acum, în a 
doua etapă de reprofilare? 
Desigur, întrebările pe care 
ți le pui sînt mult mai nu
meroase. Simpla compara
ție a locomotivelor, a sec
țiilor de altădată cu cele

Telegrama adresată CC. alP.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu
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întruniți in cadrul celui de-al V-lea Congres al co
operației meșteșugărești din Republica Socialistă 
România — ale cărui lucrări s-au desfășurat într-o pe
rioadă de profunde semnificații în viața țării noastre, 
cind întregul popor, obținind mari realizări în perioada 
1971—1975, a trecut la înfăptuirea noului plan cincinal, a 
istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidu
lui — reprezentanții celor peste 310 000 cooperatori meș
teșugari — români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — își exprimă, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, entuziasta adeziune și atașamentul 
nețărmurit al tuturor lucrătorilor din acest sector față 
de politica internă și externă a Partidului Comunist Ro
mân, strălucit exemplu de aplicare creatoare, științifică, 
a principiilor generale ale marxism-leninismului.

Mesajul pe care ni l-ați adresat, stimate tovarășe 
secretar general, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și 
al guverhului, constituie pentru întreaga noastră activi
tate un document programatic de excepțională însem
nătate. Aprecierile și orientările primite din partea 
dumneavoastră — reflectînd îndrumarea și sprijinul per
manent pe care conducerea de partid și de stat le 
acordă dezvoltării și îmbunătățirii activității coopera
ției meșteșugărești — au creat cadrul general de lucru 
în care participanții la congres au exprimat voința 
unanimă a tuturor membrilor organizației noastre de a 
nu precupeți nici un efort pentru realizarea obiectivelor 
ce le revin din documentele Congresului al XI-lea 
al P.C.R.

în spiritul prețioaselor indicații cuprinse în mesajul 
dumneavoastră, Congresul cooperației meșteșugărești a 
dezbătut cu exigență și responsabilitate sarcinile orga
nizației noastre în înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare impetuoasă a economiei naționale, de ridicare 
continuă a bunăstării celor ce muncesc, prilejuind adop
tarea unor importante hotărîri care să ducă la o mai 
deplină valorificare a priceperii și puterii de muncă a 
cooperatorilor meșteșugari, a tuturor resurselor de care 
dispunem, in scopul îndeplinirii exemplare a actualului 
plan cincinal.

Hotărîți să ridicăm activitatea de servire a populației 
la nivelul cerințelor civilizației moderne, vom acționa cu 
consecventă pentru dezvoltarea și diversificarea prestă
rilor, îmbunătățirea calității acestora, potrivit sarcinilor 
trasate prin programul stabilit in acest sens, de con
ducerea de partid și de stat, pentru perioada 1976—1980, 
program elaborat pe baza indicațiilor date de dumnea
voastră personal. Pe această bază, vom asigura sporirea 
continuă a volumului serviciilor, a căror valoare se va 
dubla în actualul cincinal. Un accent deosebit vom pune 
pe introducerea și extinderea unor activități mult soli
citate de populație, urmărind, totodată, cuprinderea cit 
mai judicioasă a teritoriului localităților urbane, mai 
cu seamă a noilor cartiere de locuințe.

O direcție principală a activității noastre în perioada 
următoare o vor constitui dezvoltarea și lărgirea sorti
mentală a producției bunurilor de larg consum destinate 
aprovizionării populației, livrările de mărfuri către fon
dul pieței urmînd să sporească, la sfîrșitul acestui cin
cinal, cu peste 50 la sută față de 1975. Orientîndu-ne 
după îndrumările cuprinse în mesajul pe care ni l-ați

transmis, mult stimate tovarășe secretar general, vom 
depune eforturi și mai stăruitoare pentru crearea și 
producerea a cit mai multor articole de uz casnic — 
menite să ușureze munca femeilor în gospodărie — a 
unor bunuri electrotehnice, pentru îmbogățirea colecții
lor de modele de confecții, încălțăminte, tricotaje, maro- 
chinărie etc. cu caracteristici și însușiri estetico-func- 
ționale de înaltă calitate, valorificînd din plin resursele 
existente pe plan local și adaptîndu-ne operativ activi
tatea la cerințele populației.

De asemenea, vom acționa cu perseverență pentru 
accentuarea cooperării cu întreprinderile de stat, în 
scopul executării a o serie de piese, repere și suban- 
samble și vom continua cu fermitate să punem în 
valoare posibilitățile proprii de creare și executare a 
unor utilaje și dispozitive necesare auțodptării unitățilorf 
noastre, contribuind ăst.fel takJUtoltlMarea imporfdlai.

în lumina Directivelor Congresului al XI-lea al parti
dului, vom dezvolta necontenit prednrțtar articoleloitfSȚ> 
artă populară și artizanat, contribuind în tot mai mare 
măsură la valorificarea îndelungatelor și bogatelor tra
diții ale folclorului românesc.

Militînd neabătut pentru sporirea contribuției coope
rației meșteșugărești la activitatea de comerț exterior a 
țării noastre, vom lărgi neîncetat producția pentru ex
port, prin crearea unor noi modele și 
petitive pe piața externă, astfel încît 
exportului să crească cu 45 la sută, 
ultimul an al cincinalului precedent.

în întreaga noastră activitate vom 
pentru creșterea eficienței economice, pentru consoli
darea organizatorică, economică și financiară a coope
rativelor. pentru apărarea și dezvoltarea avutului obștesc, 
urmărind cu perseverență valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor, înlăturarea oricărei forme 
de risipă.

Analizînd conținutul întregii activități politico-educa
tive și culturale de masă desfășurate în sectorul nostru, 
în lumina Programului ideologic elaborat de partid, la ini
țierea și conceperea căruia dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ați avut contribuția hotărîtoare, 
congresul nostru vă asigură că vom acționa ferm pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a tuturor lucrătorilor 
din cooperația meșteșugărească, pentru afirmarea deplină 
în viață a principiilor eticii și echității socialiste, pentru 
cultivarea dragostei și atașamentului nemărginit față de 
patrie, față de partid.

îmbunătățind permanent stilul de muncă, vom asi
gura dezvoltarea continuă a democrației cooperatiste, 
participarea tot mai activă a membrilor cooperatori la 
conducerea și gospodărirea unităților noastre.

In numele tuturor oamenilor muncii din cooperația 
meșteșugărească, vă mulțumim din inimă, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul neprecupețit și 
îndrumarea permanentă pe care conducerea de partid, 
dumneavoastră personal ni le. acordați și ne angajăm 
să nu precupețim nici un efort pentru a ne spori con
tribuția la înfăptuirea mărețului Program al partidului 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.

sortimente, com- 
volumul total al 
în 1980, față de

acționa neabătut
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de astăzi, a aspectului ha
lelor te convinge că saltul 
n-a fost simplu, a cerut 
eforturi, dăruire, muncă 
încordată, responsabilă și, 
bineînțeles, răbdare. Cifre
le și datele, oricît ar fi eie 
de convingătoare, nu pot 
acoperi dimensiunile a- 
cestei transformări, im-

treprinderii, fost tri
miși doar 80 de oameni la 
București, Brașov și Cra
iova. Au fost însă toți 
foarte bine pregătiți. La 
întoarcere s-au organizat 
cursuri de calificare, i-au 
învățat meserie și pe alții. 
Iar „elevii", renunțind la 
unele comodități, consa-

au știut să impună respect 
pentru muncă, pentru dem
nitatea profesiei. Aici s-au 
format nu numai buni 
meseriași, ci și oameni. 
Iar oamenii cresc în con
tinuare oameni. De altfel, 
noi am pus un accent deo
sebit pe tineret. Am nu
mit șefi de echipe tineri,

numeroaselor lor 
i sau nedumeriri, 
cuvinte vin să in

și să formeze, 
profesorului uni- 

Virgil Cimpeanu,

Demnitatea profesiei
într-o uzină-scoală
------------------- Reportaj de Augustin BUZURA -----------------

plicațiile el sufletești și 
intelectuale. De aceea in
terlocutorii Teodor Marton, 
Partenie Morocoj, Victor 
Ghețe și Vasile Bondor, 
oameni adine legați de în
treprindere, sincer inte
resați de destinul semeni
lor lor, obișnuiți cu fap
tele, cu concretul, s-au 
străduit să-mi ofere exem
plele cele 
toare.
- La

Partenie 
ședințele
control muncitoresc al In

mai convingă-

început, spune 
Morocoj, pre- 
consiliului de

crîndu-și o parte din tim
pul liber studiului, s-au 
dovedit a fi, ca totdeau
na, la înălțime. N-a fost 

. ușor, dar nimic nu se ob
ține fără trudă, fără cu
noaștere.

Teodor Marton, locțiito
rul secretarului comitetu
lui de partid, ne asigură ' 
că glorioasa tradiție a 
atelierelor, conștiința mun
citorească transmisă din 
generație în generație au 
jucat un rol important :

— întotdeauna am avut 
muncitori valoroși care

acordat toată încre- 
De fapt, astăzi, cam 
sută din efectivul 
sint tineri...

de perfec-

le-am 
derea. 
60 la 
uzinei

Posibilitățile 
ționare, de cultivare a fie
căruia sint numeroase. 
Dincolo de școli, profesio
nale sau medii, dincolo de 
cursurile de calificare, de 
contactul direct cu produc
ția, muncitorii au la dispo
ziție o bogată bibliotecă, 
mii de cărți de știință, 
ideologie, beletristică; pro
fesori universitari sau de 
liceu vin periodic să răs-

pundă 
întrebări 
cu alte i 
formeze 
Numele 
versitar 
de la Facultatea de drept, 
ale profesorilor de liceu 
Aurel Dunăreanu și Victor 
Marian sînt rostite cu res
pect. întreprinderea are 
formații artistice.: echipa 
de dansuri va reprezenta 
țara la sărbătorirea Comu
nei din Paris. E un prilej 
de mindrie a tuturor, deși 
nu pe puțini i-am auzit : 
„Ce păcat că C.F.R.-ul... la 
fotbal... Unii la Paris și 
alții în divizia secundă". 
Oricum, cercetînd în deta
lii efortul ce se face pen
tru ridicarea nivelului pro
fesional. politic și cultural 
al muncitorilor, îți dai sea
ma că trebuie să afirmi 
un adevăr banal, repetat 
mereu : uzina este o ade
vărată școală. Și oricît de 
lipsit de originalitate ai fi, 
altfel n-ai cum spune.

— Cel ce intră pentru 
prima dată în întreprinde
re nu se mai poate afla 
printre străini, completea
ză Victor Ghete, vicepre
ședintele comitetului sin
dical. „Prietenii noului an
gajat" — inițiativă a sin-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Au îndeplinit planul pe cinci luni
/7VDUSTR/A JUDEȚULUI GALAȚI
Simbătă, 29 mai. industria județului Galați 

și-a îndeplinit sarcinile la producția globală 
pe cinci luni din acest an. Se estimează eă 
avansul înregistrat va permite realizarea unei 
producții suplimentare de circa 220 milioane 
lei. Dc remarcat că, în comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut, volumul producției 
industriale gălățene s-a mărit cu circa 20 la 
sută, aproape trei sferturi din acest spor fiind 
obținut pe seama creșterii productivității 
muncii. (Dan Plăeșu).

INDUSTRIA JUDEȚULUI ILFOV
Oamenii 

triale ale 
pe graficele 
valoroase realizări. . ... ___________
ale bilanțului activității pe primele 5 luni ale 
anului rezultă că la producția globală a fost 
înregistrată o depășire de aproximativ 155 
milioane lei, în această perioadă au fost li
vrate peste plan. între altele, 1000 tone țiței, 
6.5 milioane metri cubi gaze de sondă. 2 450 
metri cubi prefabricate din beton, ambalaje 
metalice, 300 tone conserve și alte prepa
rate din carne, peste 3 000 hl lapte. (Ale
xandru Brad).
INDUSTRIA JUDEȚULUI COVASNA
Colectivele întreprinderilor industriale ale 

județului Covasna au realizat, cu 4 zile îna
inte de termen, prevederile planului pe pri
mele 5 luni din acest an. Au fost produse 
peste plan 33 000 tone cărbune cocsificabil, 
confecții textile în valoare de 17,6 milioane 
lei, 37 000 mp țesături bumbac, 136 tone 
carne bovine, 1 500 hl lapte, precum și alte 
produse in valoare de peste 44 milioane lei. 
Este demn de remarcat că întregul spor de 
producție s-a realizat pe seama creșterii 
productivității muncii. (Tomori Geza).

muncii din unitățile indus- 
judcțului Ilfov au înscris 

întrecerii socialiste noi și 
Din datele preliminare
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'FAPTUL;
DIVERS;
Descoperire 
arheologică

In satul Deuș, lingă munici
piul Cluj-Napoca, au fost desco
perite mai multe monede roma
ne din bronz, datind din secolul 
IV al erei noastre. Potrivit 
aprecierilor conf. univ. dr. D. 
Protase, de la Facultatea de isto- 
rie-filozofie a Universității din 
Cluj>-Napoca, aceste monede au 
fost emise de împărați romani 
intre anii 324—354, fiind foarte 
răspindite pe fostele teritorii ro
mane din Transilvania și Banat. 
De asemenea, cercetările au scos 
la iveală, in aceeași localitate, și 
fragmente de vase romane și 
dacice, modelate cu mina. Istori
cul este de părere că, pe baza 
descoperirilor de pină acum, in 
locul respectiv ar fi existat o 
așezare rurală locuită de o popu
lație daco-romană, așezare care 
urmează a fi depistată.

Morunul 
din Borcea

— Alo? Rubrica faptul divers? 
La telefon e Nicolae Lazea, de 
la ferma piscicolă din Fetești. 
Se aude ?

— Se aude, poftiți.
— în brațul Borcea a fost 

prins un morun cit un vițel.
— Cit ce ?
— Cit ce-ați auzit : cit un vi

țel de vreo două sute de chile.
— Felicitările noastre.
— Vă mulțumesc. Am să i le 

transmit pescarului nostru, Ion 
Dima, că el e autorul.

Telegramele 
si melcul

Se știe că telegrama constituie 
forma cea mai rapidă de cores
pondență. Fapt cunoscut, de alt
fel, și la Bacău. Iată insă că zi
lele trecute poșta din Ba
cău a reușit să stabilească 
un adevărat record in materie. 
Mai multe telegrame prezentate 
la oficiul central din piața Doc
tor Aroneanu au ajuns la desti
nație după trei și chiar patru 
zile. Și trebuie spus că destina
tarii nu locuiau in altă parte de- 
cit in același oraș. Telegrama cu 
nr. 764, bunăoară, adresată lui 
E. L., care locuiește la o distan
ță de numai 100 m de oficiul te
legrafic respectiv, a fost predată 
abia a treia zi, Așadar, 100 de 
metri parcurși in trei zile ! Și 
unui melc dacă-i era dată s-o 
ducă, tot ar fi ajuns mai repede.

După balul
de... dumi
nică seara

La insistențele unui prieten, 
Vasile Culda, șofer la coloana 
nr. 7 din comuna lara, a Între
prinderii de transporturi auto 
Cluj, a rămas la balul din co
muna Băișoara, de duminică 
seara. Balul s-a terminat noap
tea tirziu. Culda n-a băut, dar 
a luat in cabină alte trei per
soane, intre care și pe priete
nul său Miki. In caroserie s-au 
mai urcat patru persoane. Șo
seaua era dreaptă și netedă, 
fapt ce l-a făcut pe șofer să ac
celereze. Deodată, observind o 
defecțiune la sistemul de ilumi
nat, șoferul a frlnat brusc și a 
provocat o dublă răsturnare. Ca 
prin minune, pasagerii din ca
bină, ca și cei din caroserie au 
sărit care încotro și s-au ales 
cu nasuri julite și oase rupte. 
Numai Miki, prietenul șoferului, 
un tinăr de 22 de ani, a fost 
strivit de cabină, iar in clipa 
următoare mașina a început să 
ardă ca o torță.

Chefliul, 
calul 
si bicicleta»

Aflat asupra chefului, Andrei 
Inovan, din comuna Iclod, ju
dețul Cluj, a avut și chef de o 
plimbare. Dar nu singur, ci cu 
bicicleta. Și nu numai cu bici
cleta, ci și cu calul din curte. 
A luat murgul de căpăstru, s-a 
urcat pe bicicletă și a început; 
să pedaleze și să... galopeze pe 
șosea. Se uita lumea la el, ca 
la urs. Asemenea „combinație11 
de circulație nu se mai văzuse 
prin partea locului. întrucit bi
cicleta, insuficient strunită, fă
cea numai „opturi", iar calul 
mergea cînd la trap, cînd la 
galop, A. I. devenise un pe
ricol real pentru traficul ru
tier, fapt pentru care a fost 
amendat. Cind a dus mina la 
chimir, i-a spus milițianului : 
„Mai bine-mi dădea căluțul una 
să mă trezească la timp. Zău că 
era mai bine“.

O fi, dacă spune el...

Nota zece 
la purtare

Multe și frumoase sînt zonele 
verzi din jurul blocurilor de lo
cuințe din municipiul Rm. Vil- 
cea. Dacă s-ar face insă un cla
sament pentru frumusețe, pri
mul loc l-ar deține parcul din 
fața blocului de pe strada V. 
Popescu. Și aceasta, de cind cei 
aproape 30 de pionieri și școlari 
care locuiesc aici au luat în gri
ja lor toate zonele verzi din 
jur, constituindu-și o „asocia
ție a tinerilor locatari1*. între 
timp, au sădit sute de panselu- 
țe și zeci de arbuști ornamen
tali, fapt pentru care părinții — 
și nu numai ei — le pot pune 
nota zece la purtare.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

L „Scînteii" _ _ _ _ _ I

Manifestări în pregătirea Congresului 
educației politice și culturii socialiste

„Lauri 76“
Tradiționala manifestare a jude

țului Brașov, „Lauri ’76“, omagiu 
adus muncii creatoare, s-a desfă
șurat în acest an sub semnul pre
gătirii Congresului educației poli
tice și culturii socialiste. Activită
țile cultural-educative și artistice 
consacrate fruntașilor în producție, 
inovatorilor, inventatorilor, cadrelor 
didactice, sportivilor din acest ju
deț care au obținut înalte distinc
ții și titluri pentru realizările înre
gistrate anul trecut pe tărimul pro
ducției. științei, tehnicii, invățămîn- 
tului și sportului au culminat cu 
întîlnirea care a avut loc în sala 
coloanelor între aceștia și membrii 
comitetelor județean și municipal 
de partid, ai consiliilor populare ju
dețean și municipal, cu reprezen
tanți ai organizațiilor de masă și ob
ștești, ziariști. A fost inaugurată o 
largă expoziție de trofee și mache
te, prilej cu care primul secretar al 
comitetului județean de partid, to
varășul Virgil Trofin, a adresat 
calde felicitări sărbătoriților.

La Teatrul dramatic a avut loc o 
adunare în cinstea laureaților și 
fruntașilor în întrecerea socialistă, 
care au obținut „Insigna jubiliară" 
a cincinalului 1971—1975. Au luat 
cuvintul mai mulți sărbătoriți. îri- 
tr-o atmosferă de entuziasm, cei 
prezenți au adoptat textul unei 
telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune, printre altele ;

„Sărbătoare a muncii rodnice și a 
creației, „Lauri ’76“ a prilejuit co
muniștilor, tuturor oamenilor mun
cii din județul Brașov — români, 
maghiari și germani — reafirmarea 
hotărîrii lor unanime de ' angajare 
militantă, revoluționară pentru în
făptuirea politicii marxist-leniniste 
a partidului nostru. Ne angajăm și 
cu acest prilej în fața Partidului 
Comunist Român, conducătorul 
încercat al poporului, în fața dum
neavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nici în viitor 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a contribui la înfăptuirea 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism1*. (Nicolae Mocanu, cores
pondentul „Scînteii11).

în prim-plan :
Consiliile de conducere 
ale căminelor culturale

„Sarcinile consiliilor de condu
cere ale căminelor culturale în eta
pa actuală11 a fost tema consfă
tuirii organizate in comuna Viziru 
(Brăila). Este pentru prima dată, în 
județ, cînd se realizează o astfel 
de reuniune. Noutatea constă in 
faptul că au fost invitați să parti
cipe nu numai directorii celor 82 
de cămine culturale comunale și 
sătești din județ, ca pină acum, ci 
și membrii consiliilor de conducere

ale acestora. Așa se face că peste 
600 de activiști culturali au avut 
prilejul să facă un valoros schimb 
de informații asupra formelor și 
metodelor privind activitatea cultu- 
ral-educativă de masă în mediul 
rural. Pentru prima dată, secretari 
ai comitetelor comunale U.T.C., di
rectori de școli generale și licee, 
medici, ingineri, președinți de 
cooperative agricole de producție, 
responsabile ale comisiilor de fe
mei, bibliotecari, țărani fruntași și 
mecanizatori au avut prilejul să se 
întîlnească și să discute despre ade
vărul potrivit căruia de activitatea 
căminului cultural nu răspunde ex
clusiv directorul acestuia, ci toți 
factorii educaționali, în frunte cu 
comuniștii. S-a subliniat că activi
tatea trebuie să se desfășoare în 
spiritul muncii colective, iar faptul 
că la consfătuire au participat re
prezentanți ai tuturor organelor ju
dețene cu sarcini de educație a 
permis abordarea critică și autocri
tică a multiplelor aspecte ale actu
lui educațional, precum și stabilirea, 
pe loc, a unor măsuri concrete 
pentru optimizarea activităților. Re
feratele prezentate au abordat teme 
ale planificării și organizării mun
cii consiliului de conducere, ale me
todelor de cuprindere a tuturor ca
tegoriilor de cetățeni în sfera acti
vităților cultural-educative. Este de 
dorit ca asemenea consfătuiri să 
capete cuvenita periodicitate. (Mir
cea Bunea, corespondentul „Scîn
teii11).

Spectacol de operă 
dat de studenți

Conservatorul „George Dima“ din 
Cluj-Napoca a prezentat pe scena 
Operei Române producția clasei de 
operă, în regia solistului Ionel 
Pantea, cadru didactic. Optînd pen
tru opera „Bărbierul din Sevilla11 de 
G. Rossini și imprimînd specta
colului un ritm inedit, conservatorul 
clujean a răspuns prin această re
prezentație unei „teme de producție 
artistică11, constînd în modernizarea 
spectacolului de operă, concomitent 
cu conservarea unor valori muzical- 
dramatice nemuritoare.

Spectacolul a relevat atît talen
tul studenților, cit și profesionali- 
tatea ciștigată in procesul de 
instruire-cunoaștere. Costumația 
modernizată, umorul plin de rafi
nament, decorul stilizat au oferit 
„complemente" pe măsura virtuți
lor vocale ale interpreților-stu- 
denți, unii dintre ei fiind de pe 
acum angajați la opera clujeană, 
laureați ai unor concursuri na
ționale sau de peste hotare. Spec
tacolul Conservatorului . „George 
Dima" din Cluj-Napoca s-a bucurat 
de un strălucit succes, aplauzele 
adresindu-se, deopotrivă, interpreți- 
lor, profesorilor lor și învățămîntu- 
lui nostru artistic. (Emiliu Dra- 
gea, Liceul de muzică Cluj-Napoca)

i

Primii pași... către înalt Foto : S. Cristian

Țigara —o „plăcere" 
prea costisitoare

Istoria artei din acest 
secol nu cunoaște un mo
ment in care spiritul unui 
popor să se fi afirmat cu 
asemenea intensitate în o- 
rizontul universal cura s-a 
întimplat cind s-a ivit in 
lume creația românului 
Constantin Brâncuși. Tra
dițiile unei culturi stră
vechi, născută în spațiul 
Carpaților, al Dunării,, de-a 
lungul rîurilor ce coboară 
pe ambele clinuri ale mun
ților, s-au întrupat în for
mele acestei sculpturi in 
care se săvîrșește miraco
lul transformării structurii 
materiale în idee.

Expoziția de la Muzeul 
de artă al republicii în
găduie, mai cu seamă, să 
se judece semnificațiile ar
tei tinărului Brâncuși, în
ceputurile din care au iz- 
vorit acele opere ce aveau 
să determine un curs . nou 
întregii sculpturi a lumii. 
De la bustul generalului 
Carol Davila, construcție 
energică a planurilor vi
zuale, pină la portretul 
pictorului Dărăscu. în care 
suprafața modelată sensi
bil aspiră să implice lumi
na în stabilirea unor rela
ții cu spațiul înconjurător, 
nu trecuseră decît trei ani. 
Dar concepția brâncușiană 
parcursese o etapă semni
ficativă, în care forma vi
zibilă se prefăcea ^rțtpțm? 
sensibilă... Brâncuși căuta 
addVănil lăuntric al furme
lor din lumea realului, 
centrul din care iradiau 
ideile ce plăsmuiesc ordi
nea rațională a lucrurilor. 
Portretele sale de copii 
exprimă o suferință indu
rată cu o demnitate im
presionant de matură. Nu 
gestul emfatic, nu decla
matoriul sentimentalist dau 
măsura acestei dureri pe 
care o exprimă chipul co

pilului din „Supliciu11 ; 
Brâncuși relevă capacitatea 
artei de a comunica dra
matismul unui sentiment, 
dispensîndu-se de patetis
mul mimicii. E aici, fără 
îndoială, ceva din concen
trarea nobilă a emoției din 
balada populară al cărei 
motiv folcloric Brâncuși 
nu-1 copia, ci îi redescope
rea sensul filozofic.

trupuri cuprinse într-o 
îmbrățișare care trece din
colo de bucuriile clipei și 
se preface intr-un simbol 
al veșnicei iubiri e întru
chipare a sentimentului ce 
face să vibreze piatra, cu
prinsă de brațele prelungi, 
asemenea unor ramuri ti
nere. După aproape trei 
decenii, în macheta acelui 
arc de triumf al dragostei

Expoziție omagială

BRÂNCUȘI

Sau iată „Rugăciunea", 
emblemă a înțelepciunii 
care întîmpină rînduiala 
eternă a firii. Construită cu 
inflexibilă rigoare de-a 
lungul unor axe ce clădesc 
trupul omenesc, sculptura 
aceasta nu se oprește la 
nivelul simplei impresii 
vizuale. Sensul ei se dez
văluie, ieșind la iveală de 
dincolo de suprafața sim
plificată cu un simț al 
.pțopprț.iilor venind — așa 
cum s-a demonstrat — din 
arta de demult a dacilor.

„Coapsa" de la Muzeul 
din Craiova mărturisește, 
în unduirea caldă a supra
feței. că mai presus de 
accidental, de efemer. 
Brâncuși caută tensiunea 
interioară a lucrurilor spre 
a o organiza în ritmuri se
vere. Imaginea celor două

care va fi „Poarta săru
tului", cele două trupuri 
devin jumătățile unei se
mințe. simbol al eternei 
germinații, al vieții-fără-de- 
moarte. al cărei temei nu 
poate fi decît iubirea, su
premă îndreptățire a exis
tentei omului.

Omul brâncușian care se 
smulge din atotcuprinză- 
toarea putere a materiei 
(în ..Somnul1-) mr e1 stri
vit de . povara pietrei, 
ca în’ ..Sclavii" lui Mi
chelangelo, ci — birui
tor — devine viață... Nu e, 
cu siguranță, o coincidentă 
că una dintre sculpturile 
ce marchează drumul lui 
Brâncuși spre esențele 
creatoare ale lumii se 
cheamă „Prometeu" : me
taforă a cuceririi luminii, 
a jertfei săvirșite in nu-

mele rațiunii omenești. A- 
ceastă alegorie a începu
turilor ia, sugestiv, forma 
unui oval, structură ce re
vine, atit de des, în sculp
tura brâncușiană. Ea este, 
ca intr-un poem al lui Ion 
Barbu, începutul și sfîrși- 
tul, timpul concentrat 
(„ceasornic fără minutar"); 
ea este proslăvire a rațio
nalului, a geometriei ordi
natoare, a logicii.

Din ea se va plămădi și 
portretul „Domnișoarei. 
Pogany" și atîtea chipuri 
de oameni în care se con
centrează puterea gindului. 
Geometriile brâncușiene nu 
simplifică lumea, ci îi des
coperă miezul rațional, pu
ritatea gindului creator. De 
aici s-a înălțat acea mira
culoasă „Coloană fără sfir- 
șit", suprem omagiu al lui 
Brâncuși pentru cei căzuți 
pe pămintul țării lui. pen
tru cei ce-și dăruiseră 
viața pentru ca patria lor 
să trăiască. Acest monu
ment este o izbîndă a 
spiritului uman, a gindu
lui ce se exprimă în ra
țiunea care leagă pămintul 
de înaltele văzduhuri, o 
mărturie a unui adine sen
timent patriotic.

Lucrările de tinerețe ale 
lui Brâncuși, reunite în 
expoziție, constituie un ar
gument al spiritualității 
rbrfiâriești, care — la acel 
început de secol — prin 
arta unui Luchian. Paciu- 
rea, Petrașcu, Pallady, prin 
muzica lui Enescu, prin 
Arghezi, Sadoveanu, Re- 
breanu. întoreîndu-se spre 
vechile izvoare ale culturii 
noastre populare, afirma in 
întreaga lume specificul 
creației românești.

Dan GR1GORESCU

E vremea cositului
(Urmare din pag. I)

O nouă policlinică 
la Buzău

La Buzău a fost 
inaugurată o policli
nică de stomatologie. 
Edificiul, cu două ni
veluri, înglobează cabi
nete. laboratoare de 
tehnică dentară, unde 
se pot executa cele 
mai complexe lucrări 
de stomatologie, o 
stație modernă de 
sterilizare, cabinet de 
radiologie dentară și 
anexe funcționale. în 
noua policlinică de 
stomatologie vor lu
cra 20 de medici, 20 de 
tehnicieni și 30 cadre 
sanitare, personal care 
va asigura asistență 
complexă în două 
schimburi.

De remarcat că la 
executarea lucrărilor

de amenajare a incin
tei — unde au fost 
deja plantați 300 de 
trandafiri și 20 de 
brazi — cadrele me- 
dico-sanitare au pres
tat peste 1 200 ore de 
muncă patriotică.

Cu prilejul inaugu
rării acestei noi insti
tuții medicale buzo- 
iene, la Casa de cul
tură a sindicatelor a 
fost organizată o se
siune de comunicări 
și referate, care a re
unit medici stomato
logi din județele Bu
zău, Iași, Neamț, Pra
hova, Brașov și cadre 
ale Universității din 
București. (Mihai 
Bâzu).

ducerea umidității fie prin păiire la 
soare, fie prin amestecul cu paie și 
coceni tocați sau ciocălăi măcinați, 
așezați în straturi alternative, în si
lozuri". O bună experiență am întîl- 
nit și la cooperativa agricolă din 
Lenauheim, județul Timiș. „Dacă 
am fi stabilit momentul optim după 
calendar, nu am avea cele 2 500 de 
tone de furaje, cit am insilozat pină 
acum" — afirma tovarășul Viorel 
Uibaru, președintele cooperativei a- 
gricole. La această unitate, recoltatul, 
odată început, nu se întrerupe nici un 
moment pină la terminare, folosin- 
du-se toate cele 10 combine cu care 
este dotată formația de mecanizatori 
și cooperatori. Calitatea nutrețurilor 
însilozate este bună datorită respec
tării normelor tehnice și, in special, 
faptului că s-a organizat presarea 
puternică a silozului cu ajutorul a 4 
tractoare pe șenile sau pe pneuri. 
Evident, nu este nici pe departe un 
exemplu singular.

Așadar, există experiență bună 
care se cere a fi generalizată pen
tru a putea fi recoltate și însilozate 
cantități cit mai mari de furaje. Or, 
in unele unități nu se lucrează in 
mod corespunzător. în cooperativele 
agricole din consiliul intercoopera- 
tist Frăsinet, județul Ilfov, s-au in
silozat 6 000 tone de furaje, dar 
diferențele întțe, unități vecine sînt 
foarte mari. In timp ce cooperatorii 
din Gurbănești au insilozat peste 
2 000 tone furaje, la Siliștea s-au 
depozitat numai 160 tone. întrucit 
situații asemănătoare se constată și 
în alte unități, este necesar ca or
ganizațiile de partid, consiliile popu
lare să urmărească zilnic modul cum 
se înfăptuiesc programele de măsuri 
și planurile de însilozare, să repar
tizeze în formațiile mixte pe cei mai 
experimentați mecanizatori și coo
peratori.

în unele unități se manifestă ten
dința de a amîna recoltarea ierbu
rilor pină la mijlocul verii, deși a- 
cestea pot fi cosite acum, ceea ce 
creează condiții pentru realizarea ce
lei de-a doua recolte de pe aceleași 
suprafețe. în cooperativele agricole 
din județele Prahova, Gorj și altele, 
cantitățile de furaje însilozate sînt 
mici, iar graficele întocmite nu se 
realizează în mod ritmic. Acum, 
cînd cimpul este plin de furaje, se 
cere să se concentreze toate forțele 
și mijloacele mecanice și de trans
port disponibile pentru a strînge și 
însiloza tot ceea ce poate fi utilizat 
în hrana animalelor.

în ultimii ani au fost ameliorate 
suprafețe întinse de pajiști, care dau 
recolte sporite de masă verde. La di
recția creșterii animalelor din Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare se apreciază că de pe 
pajiștile cultivate se pot recolta 50— 
60 la sută din cantitățile existente 
de masă verde, care, în prezent, de
pășesc nevoile zilnice de hrană ale 
taurinelor și ovinelor. Și pe izlazuri 
sint sute de mii de tone de iarbă 
care trebuie grabnic cosită și însilo- 
zată.

C. BORDEIANU

Reflectați asupra acestor date:
• un fumător de 40 țigări pe zi riscă de 80 de ori mai mult decît 

un nefumător să facă un cancer la plămîni și de 70 de ori mai mult 
decît un nefumător — un oancer al bronhiilor;

• în bolile coronariene, mortalitatea este de aproape 40 de ori 
mai mare la fumători decît la nefumătorl;

• cancerul de laringe este de zece ori mai frecvent la fumători 
decît la nefumători;

• țigara reprezintă o armă îndreptată de mamă împotriva pro
priului său copil — este concluzia unei anchete care a stabilit că 
nașterile premature, copiii sub greutatea normală, avorturile spontane 
sint în raport direct cu cantitatea de tutun consumată în perioada 
sarcinii;

• fiecare țigară fumată înseamnă cîteva minute de speranță de 
viață în minus ; fumătorii de 1—9 țigarete pe zi au o medie de 
viață mai scurtă cu aproape 5 ani decît nefumătorii.

OMUL Și VIATA 
RAȚIONALĂ

în mod cert, fumatul constituie un 
important factor de risc pentru nu
meroase boli cronice, în declanșarea 
și evoluția a numeroase boli cu ca
racter acut, dar mai ales cronic — 
de la bronșita simplă pină la can
cerul pulmonar și de la palpitații 
pină la infarct miocardic.

Personalități medicale au fost de 
acord că o argumentație pe baze 
științifice a pericolelor acestui obi
cei, cunoașterea efectelor nocive con
stituie pledoaria cea mai convingă
toare pentru combaterea fumatului. 
Prof. dr. OCTAV COSTĂCHEL — 
director al Institutului de oncologie 
din București — 
ne-a relevat, de 
pildă, relația din
tre cancer și fu
mat.

— Legătura ca
uzală dintre fu
mat și cancerul
bronhie este definitiv demonstra
tă. Experiențele efectuate in ulti
mul timp au confirmat că același 
lucru se întîmplă și animalelor de 
laborator care au fost ținute în at
mosferă cu fum de țigări. Aceasta, 
este urmarea faptului că țigări
le conțin cel puțin 4—5 substan
țe cancerigene, între care stron- 
țiul' radioactiv, ce se elimină ex- ....
trem de greu din organism. Iii * 
afară de acestea, la temperatura 
de citeva sute de grade (cit are ca
pătul țigării care arde), în timp ce 
se trage fumul în piept, se sinteti
zează noi substanțe cancerigene. în 
tutun mai există insă și numeroa
se alte substanțe nocive, ca nicotină, 
oxidul de carbon ș.a.

— Pornind de la aceste efecte no
cive pentru sănătatea omului, ce re
comandări ați dori să faceți ?

— Recomandările vin de la sine, 
dacă fiecare fumător va cunoaște 
consecințele acestui obicei. Fumul e- 
manat de țigările părinților este ex
trem de nociv pentru copii, o serie 
de substanțe nocive din tutun apar 
în circuitul sanguin al copiilor la 
numai 5 minute după ce aceștia au 
stat în camera unde părinții fu
mează. Și trebuie făcută precizarea 
că tutunul este cu atit mai dăună
tor tinerilor. Anii de viață la 
fumători se reduc în raport cu pre
cocitatea începerii fumatului : 40 la 
sută din cei care au început să fu
meze sub vîrsta de 19 ani nu mai 
ating virsta de 65 ani (situația fiind 
și mai gravă sub virsta de 15 ani). 
Dintr-un grup de „mari fumători" 
la vîrsta de 25 ani, jumătate vor fi 
eliminați din viață pină la 67 ani, 
pe cînd nefumătorii din aceeași ca
tegorie au șansa de a ajunge pină 
la circa 76 ani.

în legătură cu alte numeroase cer
cetări efectuate la noi în țară, prof, 
dr. docent CONSTANTIN ANASTA- 
SATU, membru corespondent al A- 
cademiei Republicii Socialiste Româ
nia, director al Institutului de fti- 
ziologie din Capitală, a formulat ur
mătoarele precizări :

— Cercetări întreprinse de specia
liști din Institutul de îtiziologie in

rindurile tinerilor studenți și ele 
populației dintr-un sector al Capi
talei au arătat că fumătorii au un 
risc de a face bronșite cronice cu 
fenomene obstructive (bronhopneu- 
mopatie cronică obstructivă) de ccl 
puțin 3 ori mai mare decît nefumă
torii. Riscul este cu atit mai ridi
cat cu cit practica fumatului este mai 
veche și consumul de țigarete pe zi 
mai mare. Concluzii asemănătoare 
s-au desprins și din alte anchete 
epidemiologice similare, efectuate de 
Clinica de boli profesionale din 
București. Clinica de boli interne de 
la Spitalul Colentina, de tuberculoză 

și boli pulmonare 
de la Craiova ș.a. 
Ele concordă și 
cu datele din alte 
țări. Numeroase 
alte cercetări pe 
sute de mii de 
cazuri au demon

strat, de asemenea, intr-un mod știin
țific care nu mai poate fi pus la îndo
ială. că fumătorii și, in special, „ma
rii fumători1-, care consumă peste 20 
țigarete pe zi, au un risc de 10—90 
ori mai mare decit nefumătorii de 
a se Îmbolnăvi nu numai de bron
șită cronică, ei și de cardiopatie, 
ischemică sau infarct miocardic, de 
cancer bronhopulmonar, cancer al 
vezicii urinare ș.a. Toate acestea a- 
rată că nimic nu va fi prea mult 
în acțiunile de explicare a perico
lului pe care îl reprezintă fumatul. 
Oricum, perspectiva de a avea in
tr-un viitor nu prea îndepărtat un 
tineret care să nu fumeze, care să 
fie scutit de toate relele pe care le 
aduce acest nesănătos obicei este a- 
tit de atrăgătoare incit merită toa
tă atenția din partea celor ce răs
pund de sănătatea și educația tine
retului nostru.

— Ce recomandări s-ar potrivi ti
nerilor pentru apărarea sănătății lor 
împotriva fumului de tutun ?

— Recomandările trebuie făcute in
tr-adevăr în primul rind tineretului, 
deoarece celor care au un „trecut de 
fumători" de peste 30 ani le servesc 
mai puțin. Dacă tinerii, care prin- 
tr-o împrejurare sau alta prind obi
ceiul de a fuma, ar putea să vadă 
și să știe ceea ce vedem și știm noi, 
medicii care îngrijim bolnavii de plă
mîni. dacă ar putea să realizeze ceea 
ce îi așteaptă peste 20—25 de ani 
de fumat, sint convins că nu ar mai 
fi nevoie de nici o recomandare. 
Pentru combaterea acestui obicei cu 
totul contrar naturii și contrar ce
lui mai prețios bun al omului — 
care este sănătatea — unele măsuri 
au și fost luate : interzicerea fuma
tului în mijloacele de transport, săli 
de lucru, la ședințe, în unele loca
luri publice (cofetării), în școli. în 
unitățile sanitare ș.a. Este bine ca 
asemenea măsuri să se intensifice și, 
mai ales, să se respecte, pentru a 
se obține rezultate cit mai bune in 
lupta cu fumatul.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU ,....
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O „distracție" 
pe viața

— Recunosc faptele ! îmi pare rău.
— Regret foarte mult cele întîmplate. 

Dacă știam...
Par sincere regretele celor doi inculpați. 

Și nici nu pot fi altfel — fiindcă este vorba 
de un coleg, mai exact, de cele pricinuite 
de ei unui coleg de serviciu. Și oricit de 
multe regrete ar pune acum în glas, faptele 
sint fapte. Cu consecințe ireparabile.

...într-o noapte, în schimbul trei, la în
treprinderea „Suveica11 din București. în 
jurul orelor 2,30—3 apare un gol de lucru, 
iar cei trei vopsitori — Ilie Dedea, Vasile 
Miu și Dumitru Marian — pină să le vină 
un nou lot de produse, nu prea știu cum 
să-și omoare vremea. De aceea, primii doi 
— in pofida disciplinei de Ia locul de mun
că, a regulilor de protecția muncii — recurg 
la o „distracție11 cit se poate de periculoa
să : îl înghesuie pe D. Marian într-o cen
trifugă și fac contactul. O rotație, două... 
cel dinăuntru a reușit să-și mențină echi
librul. Pentru început. Fiindcă unul din cei 
doi face din nou contactul. Și, proiectat cu 
violență afară din buncărul mașinii, D.M. 
a trebuit transportat de urgență la spital. 
Cu toate eforturile medicilor, a rămas cu o 
infirmitate permanentă.

obligă să stăruim asupra lor tocmai ceea 
ce au comun aceste deplorabile întîmplări : 
în primul rind, lipsa unui elementar simț 
civic, de responsabilitate a celor în cauză 
față de propriile acte și comportamente. 
Numai datorită acestor carențe pot trece 
drept „glume1* și „distracții1* manifestări 
care, în fapt, nu sînt altceva decît acte 
de indisciplină, de iresponsabilitate cetățe
nească. Pe care, oricit de sincere ar fi, re
gretele nu le mai pot repara...

Eșecul dublei 
existențe

Asemenea „glume11, soldate uneori cu 
consecințe triste, au mai fost relatate în 
ziarul nostru : scule și uși conectate „în 
glumă11 la rețeaua electrică. îmbrăcăminte 
legată de mașini, felurite capcane etc. Ne

Cu cîteva luni în urmă, o „Dacia-1 300“ 
pornea în faptul serii din Constanța spre 
București. La volan — proprietarul mașinii, 
Petrache Moldoveanu. Abia descinsese pe 
litoral, în concediu, și, iată, se și grăbea 
la București, însoțit de cumnatul său și ur 
amic al acestuia. De ce ?

— Onorată instanță, eu n-am știut nici 
pe departe despre ce era vorba. Credeam 
că sînt doar niscaiva fleacuri... Altminteri, 
sint om serios, aveam munca și răspunde
rile mele, vedeți și dumneavoastră, din acte, 
ce fel de om sint eu...

Ne-am uitat și noi în dosar. într-adevăr, 
înainte de a ajunge în fața instanței. Pe
trache Moldoveanu nu ducea lipsă de bune 
aprecieri. Fusese chiar promovat într-o 
funcție de răspundere la o unitate din Ur- 
ziceni. Și iată-1, dintr-odată, în boxa acu
zaților. De ce oare ? Prinsese, de la o vre
me, gust de trai ușor și înavuțire rapidă.

își încropise pe nesimțite o altă morală, 
de uz personal. Mai „elastică11. Incit între- 
bîndu-1 cumnatul său din Constanța de 
n-ar putea să-i ajute, pe el și pe amic, 
să speculeze ceva obiecte din aur, procu
rate pe obscure căi, n-a fost in stare să 
refuze ispita. Hai la București după 
cumpărători !... Numai că aici s-a întimplat 
inevitabilul : i-a surprins miliția tocmai cînd 
se luau probe prin răzuire fină...

Așa au ajuns cei trei în boxa acuzaților. 
Prin sentință definitivă au fost condamnați 
la cite patru ani închisoare. Un amănunt : 
în momentul reținerii sale, Moldoveanu 
tocmai începuse să aibă neliniști cum va 
putea justifica — intr-un proces privitor la 
Legea 18, care tocmai se declanșase — atît 
mașina, cit și apartamentul și altele... Acum, 
neliniștile s-au transformat in certitudini : 
s-a reținut că suma de 39 836 lei nu are 
proveniență licită. Iar povestea cu aurul 
s-a dovedit a nu fi decît epilogul firesc la 
o existență antrenată pe un făgaș nefiresc.

Abuz,., de drept
Din ce se luară ? Nimeni nu-și mai aduce 

aminte. Și e posibil ca nici cei doi „com
batanți1* să nu mai țină minte motivul ini
țial, pierdut în negura vremii... Cert e că 
de ani de zile cei doi vecini de pe o stradă 
a Slatinei nu mai au liniște, nu-și mai 
vorbesc ca doi vecini, ci prin intermediul 
citațiilor și al interogatoriilor luate reciproc 
in fața comisiilor de judecată sau a instan
țelor judecătorești.

Din ce se luară ? Nimeni nu-și mai aduce 
aminte. Cu trecerea anilor, ambițiile au cres

cut, jalbele, memoriile și reclamațiile s-au 
înzecit, fiecare din ei a învățat pe de rost 
procedura penală și contravențională. între 
timp le-a albit părul și au devenit „celebri1* 
în perimetrul comisiei de judecată și al ju
decătoriei, unde in ultimii ani au avut, în 
medie, cite trei dosare pe rol. Obiectul a- 
cestor ultime conflicte judiciare ? Care mai 
de care mai serios : „insultă prin aceea că 
a răspindit zvonul cum că i-am otrăvit găi
nile11 ; „a aruncat cu pietre de pe terenul 
lui pe răzorul nostru cu ceapă Și usturoi** 
etc. etc. Ultimul dosar, care se judecă din 
1975, mai are anexate alte 6 dosare...

Din ce se luară ? E o întrebare pe care 
și-or fi pus-o toți cei ce au fost nevoiți să-și 
piardă timpul cu aceste conflicte „din se
nin11. întrebarea noastră este însă : cine 
pune capăt acestei procesomaniade cu un 
pronunțat caracter de... abuz de drept ?

Unde se afla 
eroarea

■ *

— Cunoști învinuirea ce ți se aduce ?
— Tovarășă președintă, cunosc, dar nu 

recunosc.
— Bine, dar la miliție ai declarat că recu

noști.
— M-am gîndit mai bine și am ajuns la 

concluzia că eu n-am furat.
— Deci n-ai mers împreună cu Voinea 

Ilie și ați sustras, în mai multe rînduri, 
200 litri vin și 50 litri țuică din locuința 
reclamantului ?

— Ba da, am mers cu el, dar eu n-am 
sustras nimic. Aici este, eroarea...

— Care anume ?
— Păi eu l-am ajutat prietenește să care 

vinul și țuica furate și, recunosc, i-am dat 
un ajutor prietenesc să le bea...

...Pentru „ajutorul1* acordat, Dumitru 
Popa, cu antecedente penale pentru fapte 
de aceeași natură, a primit aceeași pedeap
să ca și prietenul său Voinea Ilie — doi 
ani închisoare. Pentru că, în termenii Co
dului penal, un asemenea „ajutor1* se nu
mește complicitate. De fapt,' aici se afla 
„eroarea11.

Din caietul 
grefierului

„Este adevărat că la Controlul din magazin 
s-a găsit acea rochie în geanta mea. insă 
nu am deloc idee cum a ajuns acolo. Poate 
să o fi pus cineva din cauza aglomerației11.

(„Explicație11 în dosarul nr. 8 588/1975. 
Judecătoria Iași).

„Astfel stînd lucrurile, cum ar fi posibil 
să se tragă concluzia că am lovit-o pe vic
timă și în acel moment am mai și călcat-o 
în picioare, pe abdomen și pe corp, pină 
i-âș fi rupt lobul urechii ? Unde dai și 
unde crapă... adică e lovit cu picioarele pe 
burtă și pe corp și aduce certificat că e cu 
lobul urechii rupt ?

(Din dosarul 6 063/1975. Judecătoria 
sectorului 3).

Dinu POPESCU 
Emil MAR1NACHE
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încheierea lucrărilor celui de-al V-lea 
Congres al cooperației meșteșugărești

Vizita ddcșjiflitii Consiliului Națianal African

Sîmbătă au luat sfîrșit lucrările 
celui de-al V-lea Congres al coope
rației meșteșugărești din Republica 
Socialistă România.

La lucrările congresului au parti
cipat tovarășii Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru 
al guvernului, Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, conducători ai 
unor instituții și organizații econo
mice și obștești centrale.

în cadrul dezbaterilor generale au 
luat cuvîntul, în cursul dimineții, 
Samfir Filip, președintele U.J.C.M. 
Argeș, Ana Frățeanu, vicepreședin
tele cooperativei „Confecții" — Su
ceava, Attila Zsolt, depanator r.t.v. 
la cooperativa „Tehnica" — Brașov, 
Dumitru Ristea, vicepreședinte al 
UCECOM, Ion Pintea, președintele 
U.J.C.M. Cluj, Nicolae Barbu, pre
ședintele U.J.C.M. Constanța, Maria 
Rovența, țesătoare la cooperativa 
„Arta casnică" — Tismana, Victor 
Cirstea, președintele cooperativei 
„Constructorul" — Tirgoviștfe, Ceci
lia Prodalea, croitoreasă la coopera
tiva „Sporul" — Bacău, Adalbert 
Naghy, președintele cooperativei 
„Oltul" — Miercurea Ciuc, Nicolae 
Bogorodea, vicepreședintele U.J.C.M. 
Vilcea. Haritina Tofan, vicepreședin
tele cooperativei „înfrățirea" — Pia
tra Neamț, Ștefan Arva, președintele 
U.J.C.M. Bihor, Alexandru Constan- 
tinescu, șef de unitate la cooperati
va „Precizia" — Slatina.

Cei 130 vorbitori care au luat cu- 
vlntul tn ședințele plenare și ale 
secțiunilor de lucru desfășurate vi
neri și sîmbătă au dat o înaltă apre
ciere Mesajului adresat congresului

R E
Congresul al V-lea al cooperației 

meșteșugărești din Republica Socia
listă România, intrunit în zilele de 
28 și 29 mai 1976, a dezbătut și ana
lizat, în spirit de înaltă exigență și 
responsabilitate, activitatea desfășu
rată de organizațiile cooperației meș
teșugărești în perioada care a trecut 
de la ultimul congres și a stabilit 
programul dezvoltării lor în cincina
lul 1976—1980, pentru traducerea in 
viață a importantelor sarcini ce le 
revin din istoricele hotărîri ale Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

Participanții la congres au primit 
cu un viu interes și nemărginită sa
tisfacție Mesajul de salut adresat 
congresului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, document de deosebită 
importanță pentru activitatea de vii
tor, și și-au exprimat recunoștința 
fierbinte, mulțumind din toată ini
ma Partidului Comunist Român, 
secretarului său general, pentru a- 
precierile făcute, pentru grija, spri
jinul și îndrumările permanente a- 
cordate cooperației meșteșugărești.

Delegații la cel de-al V-lea Congres 
al cooperației meșteșugărești, in nu
mele tuturor cooperatorilor și lucră
torilor, iși exprimă și cu acest prilej 
adeziunea deplină la politica internă 
și externă a Partidului Comunist 
Român, afirmînd hotărîrea ldr ne
strămutată de a face totul pentru a 
spori contribuția lor la edificarea So- ' 
cietății socialiste multilateral dez
voltate, la ridicarea patriei noastre 
socialiste pe noi culmi de progres și 
civilizație.

Forumul cooperatorilor meșteșugari, 
analizînd îndeplinirea sarcinilor ce 
au revenit cooperației meșteșugărești, 
a scos in evidență faptul că rezulta
tele obținute ar fi putut fi mai bune 
dacă nu s-ar fi manifestat anumite 
lipsuri și neajunsuri în activitatea 
unor organizații.

Participanții la congres, în nume
le tuturor oamenilor muncii din co
operația meșteșugărească, s-au anga
jat să lupte neabătut pentru înlătu
rarea și lichidarea deficiențelor sem
nalate, pentru dezvoltarea și îmbu
nătățirea continuă a activității aces
tui sector, pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce le revin.

Pe baza orientărilor date prin Di
rectivele Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și in concordanță cu planul 
de dezvoltare economică și socială a 
țârii pe perioada 1976—1980, congre
sul stabilește ca volumul producției 
«operației meșteșugărești să fie în 
1980 cu peste 53 la sută mai mare 
decit în 1975, corespunzător unui ritm 
mediu anual de aproape 9 la sută.

Pentru înfăptuirea întocmai a aces
tei sarcini centrale, congresul a sta
bilit principalele măsuri și obiective 
ce trebuie să fie puse în aplicare de 
toate organizațiile cooperatiste.

ÎN DOMENIUL 
PRESTĂRILOR DE SERVICII 

PENTRU POPULAȚIE
1. în perioada 1976—1980 coope

rația meșteșugărească să contribuie 
la satisfacerea cererilor populației 
cu un volum de prestări de servicii 
care să crească intr-un ritm mediu 
anual de 14,5 la sută.

2. Pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
revin cooperației meșteșugărești din 
programul de dezvoltare a prestă
rilor de servicii către populație, a- 
probat de Comitetul Politic Execu
tiv, Biroul Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale și Consiliul de Miniștri in 
ședința comună din 1’ martie 1976, 
congresul hotărăște ca organizațiile 
cooperației meșteșugărtști să stabi
lească un program propriu de dez
voltare a prestărilor de servicii 
pentru populație, pe fieare județ și 
localitate în parte, desfășurat, pe ac
tivități și concretizat pe unități pen
tru fiecare din anii cincinalului 
1976—1980.

3. Se va dezvolta și diversifica 
întreaga gamă a serviciile și lucră-, 
rilor după comandă dn profilul 
cooperației meșteșugărești, astfel in
cit ritmul mediu anual re creștere 
în perioada cincinalului 1976—1980 
să fie de cel puțin 35 L sută la 
întreținerea și repararea aparatelor 
electrocasnice, de circa 18 k sută la 
întreținerea și repararea autoturis
melor. de aproape 17 la suă la în
treținerea și repararea aparielor de 
radio-tV, de circa 25 la sută în acti
vitatea de spălătorie, cuâțătorie 
chimică și vopsitorie, de 24 la sută 
în activitatea de prestări in ccistruc- 
ții, inclusiv întreținerea și repararea 
locuințelor.

4. Congresul stabilește ca, p baza 
unui program concret de acțiue, să 
se treacă la organizarea de ©ope
rative profilate exclusiv pentru ser
vicii și lucrări după coman’ă și 
chiar specializate pe o anumiti ac
tivitate sau grup de activități, are, 
după caz, să-și desfășoare activiltea 
la nivelul unei localități, al nai 
multora sau cu caracter județe».

5. Calitatea serviciilor și preta- 
țiilor, sub toate laturile sale, trehie 
să stea în centrul atenției tutuor 
cooperatorilor, congresul stabilind >ă

de tovarășul Nicolae Ceaușescu din 
partea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a Consiliu
lui de Stat și a guvernului. Ei 
au relevat că îndrumările cuprin
se în acest document de excep
țională valoare pentru dezvoltarea 
activității cooperației meșteșugărești, 
cuvintele calde formulate la adresa 
lucrătorilor din acest sector consti
tuie pentru întreaga masă de coope
ratori un program concret de sporire 
a contribuției UCECOM la aprovi
zionarea piețelor, la crearea dispo
nibilităților pentru export, la servi
rea populației, un îndemn la in- < 
tensificarea eforturilor lor pentru 
creșterea gradului de bunăstare și 
civilizație a întregului popor.

Participanții au evidențiat preocu
parea organizațiilor cooperației meș
teșugărești pentru dezvoltarea și di
versificarea prestărilor de servicii 
către populație, a producției bunu
rilor de larg consum destinate fon
dului pieței și exportului, a celei de 
artă populară și meșteșuguri artisti
ce, a activității de cooperare cu în
treprinderile industriale, precum și 
pentru realizarea integrală și în ter
menul stabilit a programului de in
vestiții, creșterea continuă a eficien
tei economice a unităților.

Vorbitorii au acordat, totodată, o 
atenție deosebită asigurării bazei 
tehnico-materiale, creșterii gradului 

_ de dotare tehnică, folosirii depline a 
capacităților de producție, mai bunei 
organizări a muncii, înnoirii gamei 
produselor și îmbunătățirii calității 
acestora, reducerii consumurilor de 
materiale, valorificării superioare a 
acestora, pregătirii și perfecționării 
profesionale a cadrelor, precum și 
ridicării nivelului lor politic și ideo
logic. creșterii conștiinței și întăririi 
simțului de răspundere a acestora.

Z O L U T
se elaboreze norme și normative cit 
mai corespunzătoare, inclusiv regula
mente de organizare și funcționare 
a unităților și lucrătorilor din acti
vitatea de prestări de servicii pen
tru populație, care să ducă la creș
terea operativității și eficienței con
trolului, să ridice gradul de organi
zare și disciplină în unitățile res
pective.
ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI 

DE SERIE MICA
1. Congresul stabilește ca. in pe

rioada cincinalului 1976—1980, volu
mul mărfurilor livrate de cooperația 
meșteșugărească fondului pieței șă 
crească intr-un ritm mediu anual de 
circa 9 la sută, fiind în 1980 cu peste 
52 la sută mai mare decit in 1975.

2. Congresul cere organizațiilor 
cooperației meșteșugărești să lăr
gească gama sortimentală a produ
selor de artă populară și artizanat, 
a articolelor mărunte de amintiri 
turistice.

3. O contribuție tot mai mare la 
dezvoltarea producției de mică serie 
pentru fondul pieței .și export, cu 
deosebire a celei de artă populară și 
artizanat, trebuie să o aducă produ
sele realizate pe baza muncii la do
miciliul executanțilpr, numărul., tor ». 
organizați sub această formă urinind 
să fie> cu 40 la sută mai mare' în 1980. - 
față de 1975.

4. Pe baza unui plan concret de 
acțiune, va trebui să se treacă la or
ganizarea de cooperative numai pen
tru activitatea de mică serie, inclu
siv pentru cooperare și colaborare ou 
întreprinderile și instituțiile, profilate 
pe ramuri și chiar specializate, la 
anumite sortimente, pentru fondul 
pieței, export sau cooperare.

5. Congresul cheamă toate unitățile 
să ia măsuri pentru organizarea mai 
bună a controlului de calitate, pentru 
sporirea exigenței și întărirea mun
cii de îndrumare și control la țoale 
nivelurile, concomitent cu standardi
zarea și tipizarea produselor, cu sta
bilirea tehnologiilor de fabricație și 
întărirea disciplinei în producție.

ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII 
BAZEI TEHNltO-MATERlALE

1. Va continua să se consolideze și 
să se dezvolte baza tehnico-materială 
a cooperației meșteșugărești. Congre
sul hotărăște să se pună un accent 
și mai mare pe construirea de obiec
tive specifice prestărilor de servicii 
pentru populație, urmărindu-se cu
prinderea mai deplină a teritoriului 
localităților urbane, mai ales a noilor 
cartiere de locuințe. Se va continua 
construirea de noi ateliere de pro
ducție de mică serie în toate raluri
le, precum și depozite, baze de pro
ducție și aprovizionare, magazine de 
desfacere și alte asemenea utilități 
necesare bunei desfășurări a activi
tății economice.

2. în lumina orientărilor generale 
ale Congresului al XI-lea al P.C.R., 
care definesc cincinalul 1976—1980 
drept cincinalul afirmării revoluției 
tehnico-științifice, fondurile de inves
tiții vor fi îndreptate cu precădere 
spre dotarea unităților de producție 
și prestări de servicii cu instalații, 
mașini, utilaje, aparate de măsură și 
control etc., care să permită asimi
larea unor tehnologii moderne și ridi
carea calității la nivelul cerințelor. 
Un accent important se va pune pe 
autodotare.
ÎN DOMENIUL EXPORTULUI

1. Un loc tot mai important in pro
ducția de serie a cooperației mește
șugărești trebuie să-1 ocupe exportul, 
volumul acestuia fiind în 1980 cu a- 
proape 45 la sută- mai mare decit 
în 1975.

2. Concomitent cu sporirea volumu
lui afacerilor, să crească în perma
nență . numărul țărilor și partenerilor 
externi, urmărind încheierea cu aceș
tia a unor contracte de lungă durată, 
în special acolo unde asemenea acor
duri intervin pe ansamblul economiei. 
Congresul cere organizațiilor coope-, 
rației meșteșugărești să ia măsuri de 
asimilare operativă în producție a 
sortimentelor cerute pe piața externă.
IN DOMENIUL DESFACERII 

PRODUCȚIEI
1. Un rol tot mai important în des

facerea producției cooperației mește
șugărești trebuie să-1 aibă rețeaua 
proprie, al cărei volum trebuie să 
crească în cincinalul 1976—1980 în
tr-un ritm mediu anual de 9,8 la sută, 
ajungînd ca circa 30 la sută din măr
furile ce se livrează fondului pieței 
să fie desfăcute prin aceste unități.

2. Folosind și lărgind in continuare 
cele mai variate și eficiente forme de 
comerț, rețeaua de desfacere a coo
perației meșteșugărești trebuie să 
desfacă în general mărfuri de nou
tate, deosebite de cele existente in 
celelalte rețele comerciale, să fie 
astfel principalul mijloc de reclamă 
și popularizare a produselor sectoru
lui, prin care să se testeze cerințele 
populației.

Criticile aduse, precum și nume
roasele propuneri făcute constituie 
o contribuție efectivă la înlăturarea 
unor deficiențe, la dezvoltarea în
tregii activități a cooperației mește
șugărești.

Congresul a aprobat apoi acti
vitatea desfășurată de Consiliul 
UCECOM și Comisia de revizie, pre
zentată in dările de seamă.

în unanimitate, participanții au 
adoptat propunerile privind îmbună
tățirea prevederilor statutelor orga
nizațiilor și uniunilor cooperației 
meșteșugărești.

Delegații au adoptat, de asemenea, 
în unanimitate. Rezoluția celui de-al 
V-lea Congres al cooperației meș
teșugărești.

Trecindu-se la ultimul punct al 
ordinii de zi, congresul a ales, prin 
vot secret, Consiliul UCECOM, alcă
tuit din 115 membri și 16 membri su- 
pleanți, precum și Comisia de revizie, 

în prima sa ședință, Consiliul Uni
unii Centrale a Cooperativelor Meș
teșugărești a ales Comitetul Execu
tiv, format din 27 membri.

Președinte a fost ales tovarășul 
Florian Dănălache.

Tovarășii Dumitru Ristea, Larisa 
Munteanu, Ion Chirilescu și Iuliu 
Szekely au fost aleși vicepreședinți, 
iar tovarășii Nicolae Drijman și Ion 
Rachieru. membri ai Biroului Comi
tetului Executiv al UCECOM.

Comisia de revizie a ales in funcția 
de președinte pe tovarășul Ilie Alexe.

Cuvintul de închidere a congresului 
a fost rostit de tovarășul Florian 
Dănălache.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții la congres au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

I E
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂ

RII CU MATERII PRIME 
Șl MATERIALE

1. Congresul obligă Consiliul și Co
mitetul Executiv UCECOM ca, îm
preună cu uniunile, cooperativele și 
celelalte organizații ale cooperației 
meșteșugărești, cerînd sprijinul orga
nelor centrale de specialitate, să asi
gure necesarul de materii prime, ma
teriale, piese de schimb etc., pentru 
realizarea planului de producție.

2. Congresul stabilește ca organiza
țiile cooperației meșteșugărești, pe 
baza unui program concret de măsuri, 
să revizuiască toate consumurile de 
materii prime și materiale, să deter
mine norme de consum pentru în
treaga producție, urmărind unifica
rea acestora, precum și incadrarea cit 
mai deplină in consumurile, normele 
și normativele folosite de întreprin
derile de stat din ramura respectivă.

3. Congresul obligă organizațiile 
cooperației meșteșugărești să pună un 
accent mai mare pe valorificarea și 
introducerea . în circuitul economic a 
deșeurilor, cupoanelor, resturilor de 
partizi etc.

ÎN DOMENIUL RIDICĂRII 
EFICIENȚEI ÎNTREGII 

ACTIVITĂȚI
1. Congresul cere tuturor. organiza; 

țiilor cooperației meșteșugărești să-și 
concentreze întreaga lor activitate 
spre realizarea unei eficiente econo
mice ridicate in toate sectoarele.

2. Congresul stabilește ca organi
zațiile cooperației meșteșugărești să 
asigure creșterea în ritm susținut a 
productivității muncii, care trebuie să 
fie în 1980 cu^aproape 40 la sută mai 
mare decit în 1975.

3. Pe baza unui program de măsuri 
cuprinzînd fiecare loc de muncă, să 
se asigure o substanțială reducere a 
cheltuielilor materiale, precum și ren
tabilizarea fiecărui produs, a fiecărei 
activități și unități in parte.

ÎN DOMENIUL 
PREGĂTIRII CADRELOR 

ȘI CREȘTERII BUNĂSTĂRII 
COOPERATORILOR

1. Asigurarea cadrelor calificate 
necesare dezvoltării și diversificării 
activității trebuie să stea în centrul 
atenției tuturor organelor de condu
cere din cooperația meșteșugărească, 
in actualul cincinal 1976—1980 urmînd 
să fie pregătiți, prin toate formele de 
școlarizare, un număr de aproape 
75 000 meseriași.

2. O atenție tot mai mare trebuie 
să se acorde îmbunătățirii planurilor 
de invățămînt și programelor școlare 
la nivelul cerințelor actuale, legării 
mai strînse a învățămîntului de acti
vitățile practice. Un accent deosebit 
se va pune pe policalificarea lucrăto
rilor, mai ales pentru servicii, care să 
permită lărgirea și introducerea unor 
activități noi.

ÎN DOMENIUL MUNCII 
POLITICO CULTURAL- 
EDUCATIVE DE MASA 

Șl AL MUNCII DE CONDUCERE
1. Congresul hotărăște ca, odată cu 

îmbunătățirile ce au fost aduse 
statutului cooperativelor, Consiliul 
UCECOM să acționeze cu fermitate 
pentru stimularea inițiativei la toți 
lucrătorii și la toate nivelurile, întă
rirea responsabilității și disciplinei în 
muncă, soluționarea la timp a pro
blemelor cu care se confruntă unită
țile, lichidarea oricăror manifestări 
de formalism și birocratism, întărirea 
democrației cooperatiste, perfecțio
narea colaborării cu industria de stat.

2. Congresul cere organizațiilor 
cooperației meșteșugărești să acțio
neze cu mai multă fermitate pentru 
îmbunătățirea muncii de selecționare 
și promovare a cadrelor, pentru im- 
binarea mai judicioasă a personalului 
cu o bogată experiență, cu elanul, 
energia și entuziasmul cadrelor ti
nere, cu certe calități profesionale, 
politice și morale.

3.. Congresul cheamă toate organi
zațiile cooperației meșteșugărești să 
acționeze, zi de zi, pentru educarea 
membrilor lor și a celorlalți lucrători 
în spiritul ordinii și disciplinei in 
muncă, al grijii permanente pentru 
avutul obștesc, al respectării întocmai 
a legilor statului, al principiilor eti
cii și echității, al ideologiei partidu
lui nostru, al patriotismului socialist,

★
Congresul cheamă pe cei peste 

310 000 cooperatori și lucrători, pe toți 
oamenii muncii din cooperația meș
teșugărească ca, muncind cu pasiune 
și dăruire, asemenea întregului nos
tru popor, să-și consacre toată activi
tatea și puterea de muncă înfăptuirii 
politicii partidului de înălțare a 
scumpei noastre patrii pe noi culmi 
de bunăstare și civilizație, aducîn- 
du-și astfel contribuția la înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XI-lea al P.C.R.. la 
măreața operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre co
munism. __________________________

Text prescurtat

Cu prilejul vizitei de prietenie pe 
care a intreprins-o în țara noastră, 
delegația Consiliului Național Afri
can (A.N.C.). din Africa de Sud. con
dusă de Alfred Nzo. secretar general, 
a avut întîlniri la Comitetul județean 
Buzău al P.C.R.. la Institutul de ști
ințe politl'ce și studierea problemei 
naționale, a vizitat unități economice 
din industrie și agricultură, precum 
și obiective de interes social-cultural 
din municipiul București, din județul 
Buzău.

Delegația A.N.C. s-a întîlnit. la se
diul C.C. al P.C.R., cu tovarășii Mi
hai Gere, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R. Cu 
acest prilej a avut loc o informare 
reciprocă in probleme de interes co
mun privind activitatea P.C.R. și 
A.N.C.. precum și un schimb de ve
deri în legătură cu dezvoltarea, în 
continuare, a relațiilor bilaterale de 
prietenie și colaborare.

Lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte 
de cooperare economică și tehnică romăno-congoleză
Sîmbătă au început la București 

lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a 
Comisiei mixte de cooperare econo
mică și tehnică romăno-congoleză.

Lucrările sesiunii sint conduse de 
Vasile Patilineț, ministrul economiei 
forestiere și materialelor de construc
ții, președintele părții române în co
misie, și Marius Mouambenga, minis

trul economiei rurale, președintele 
părții congoleze în comisie.

Actuala sesiune dezbate probleme 
legate de dezvoltare^, în continuare a 
cooperării economice și tehnice intre 
diverse sectoare de activitate în Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Congo.

(Agerpres)

Cronica z
Simbătă a avut loc la Academia 

„Ștefan Gheorghiu" festivitatea pri
lejuită de înmînarea diplomelor pro
moției a IV-a a Institutului central 
de pregătire a cadrelor de conducere 
din economie și administrația de stat.

Participanții la festivitate au adop
tat, într-o atmosferă de viu entu
ziasm, textul unei telegrame7 adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune :

„Sîntem profund conștienți de înal
ta răspundere ce o avem ca absol
venți ai acestor cursuri, de a depune 
toate eforturile in vederea aplicării 
cunoștințelor însușite pentru dezvol
tarea în colectivele în care lucrăm a 
unor adînci convingeri și atitudini 
comuniste, partinice, pentru perfec
ționarea continuă a organizării și 
conducerii unităților noastre la nive
lul cerințelor îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, stimate to.- 
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a răs
punde cu cinste încrederii ce ne-a 
fost acordată, integrindu-ne deplin, 
acum, cînd ne . vom întoarce la . locu
rile noastre de muncă, in eforturile 
tuturor oamenilor muncii de a trans
pune în viață mărețele obiective ale 
Congresului al XI-lea al partidului".

i I e i
între 27 și 29 mai au avut loc con

sultări între ministerele de externe 
român și britanic privind evoluția 
relațiilor bilaterale și unele proble
me internaționale de interes comun.

Convorbirile au fost purtate din 
partea română de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, iar din partea britanică de Allain 
Campbell, adjunct al subsecretarului 
de stat.

Allain Campbell a fost primit de 
ministrul afacerilor externe, George 
Macovescu.

★
Sîmbătă. navele militare franceze 

„Guepratte" și „L’Agenais" și-au în
cheiat vizita de patru zile efectuată 
în portul Constanța.

în timpul șederii în țara noastră, 
comandanții celor două nave au fost 
primiți de generalul-colonel Ion Co- 
man, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major. Oaspeții francezi au vi
zitat Muzeul marinei și Muzeul ar
heologic din Constanța, obiective is
torice și turistice de pe litoralul ro
mânesc al Mării Negre.

(Agerpres)

t V
DUMINICA, 30 MAI 

PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului.
8.40 Tot fnainte !
9.35 Film serial pentru copii: Daktari.

10,00 viața satului.
11,15 Aventura cunoașterii.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.25 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
16,00 Cel mai bun... continuă !
17,00 Fotbal : F.C. Argeș — Universita

tea Craiova.
18,50 O poartă spre lumină. Film con

sacrat Liceului „Nicolae Băleescu", . 
prima școală din Craiova.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămtnt. DrO- 

beta Turnu-Severin (III).
20.20 Film artistic: „Un comisar acuză". 
22.00 24 de ore.
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10.00-11,30 Matineu simfonic.
20,00 Eroi îndrăgiți de copii.
20.25 Ora melomanului.

21.15 „încă un imn ție, tara mea mult 
dragă".

21,40 Film serial : Kojak.

LUNI, 31 MAI

PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoală.
16.20 Tragerea de amortizare ADAS.
16.30 Emisiune în limba maghiară.
19.00 Contemporanele noastre.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Colocvii contemporane.
20.30 In premieră pe micul ecran: „Răi* 

plntia" de Florin Comișel.
21,05 Să muncim și să trăim în chip 

comunist.
21.25 Roman foileton : Forsyte Saga. 

Episodul XXIII — „Greva".
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL n
17.00 Telex.
17,05 Film artistic : „Micul marinar". 

Premieră pe țară.
18.20 Mal aveți o întrebare ?
19,05 Am o țară ca o floare — melodii 

populare.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : Daktari.
20.25 Biblioteca pentru toți.
21.20 Telex.
21.25 La cabinetul de științe sociale.
21,45 Tribuna tinerilor muzicieni.

• SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
★

Ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a primit, sîmbătă di
mineața, pe deputatul democrat Jo
nathan Bingham, președintele sub
comitetului pentru comerț din Came
ra Reprezentanților a Congresului 
S.U.A., care, impreună cu soția, a 
efectuat o vizită in țara noastră, la 
invitația Comisiei pentru politică ex
ternă și cooperare economică inter
națională a Marii Adunări Naționale.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, au fost abordate probleme bila
terale și internaționale de interes co
mun.

Oaspetele american a fost primit, 
de asemenea, de Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, fiind 
discutate cu acest prilej aspecte ale 
dezvoltării relațiilor economice și de 
cooperare dintre România și S.U.A.

La întrevederi a luat parte Harry 
Barnes jr„ ambasadorul S.U.A. la 
București.

Jonathan Bingham, împreună cu 
soția s-au întîlnit în aceeași zi cu 
Maria Groza, membră a Biroului 
Consiliului Național al Femeilor.

Seara, parlamentarul american a 
părăsit Capitala. Pe aeroportul Oto- 
peni, a fost salutat de Iuliu Fejes, 
deputat, membru al Comisiei pentru 
politică externă și cooperare econo
mică internațională a M.A.fî.

A fost prezent Harry BaMJ.es jr. ...

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

mai, 1 și 2 iunie, tn țară : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va fi variabil. Vor că
dea ploi izolate, îndeosebi sub formă 
de averse, mai frecvente în jumătatea 
de nord a țării și in zonele de deal și 
de munte. Vîritul va prezenta intensi
ficări locale de scurtă durată. în Bucu
rești : Vreme ușor instabilă, cu cerul 
variabil, favorabil aversei de ploaie 
după-amiaza. Vîntul va prezenta inten
sificări de scurtă durată. Temperatura 
va crește.

(Urmare din pag. I)
dicatului — ii explică ime
diat rosturile, u orientea
ză, îl ajută să se integreze 
în cel mai scurt timp, 
să-și cunoască locul de 
muncă, colegii, să-și știe 
drepturile și îndatoririle.

Dar cum este de aștep
tat, noul- venit, sau ori
care alt muncitor, întil- 
nește in uzină nu numai 
prieteni dispuși să>-și îm
părtășească cu generozi
tate experiența, cunpștin- 
țele, ci și judecători severi 
atunci cînd abaterile nu 
sint incidentale.

— în fiecare luni, spune 
V asile Bon dor, locțiitorul 
secretarului comitetului 
U.T.C. — cel mai tînăr 
din această formație de 
„secunzi" ai întreprinderii, 
cum glumește ' Partenie 
Morocoj — în cadrul gru
pelor de muncă se fac 
mici analize in care cazu
rile de indisciplină, atunci 
cînd se ivesc, sint aduse 
în prim-plan. De aseme
nea, brigăzile de agitație,

FOTBAL: AZI ETAPA A XX XI-A
• F. C. Argeș — Universitatea Craiova în transmisie TV
• Dinu și Dumitrache suspendați pînă la sfîrșitul campionatului
în divizia A se vor juca astăzi, de 

la ora 17. toate meciurile etapei a 
XXXI-a. La București, primele două 
echipe din clasamentul general. 
Steaua și Dinamo, se vor întrece cu 
F.C. Bihor și, respectiv, U.T.A. Din 
rîndurile formației Steaua vor lipsi 
Smarandache și Zamfir, eliminați din 
joc în etapa trecută, ale căror ca
zuri n-au fost incă judecate de comi
sia de disciplină a F.R.F. Din echipa 
Dinamo vor lipsi Dinu și Dumitra
che, suspendați de club, împreună cu 
portarul Constantinescu, pe patru 
etape, adică pînă la încheierea cam
pionatului. Motivul : abateri grave de 
la regulile de comportament sportiv 
la Iași, unde s-a jucat, în etapa tre
cută, meciul Politehnica — Dinamo.

La Pitești, F.C. Argeș, fără Dobrin 
(accidentat) și fără Radu II (suspen
dat), va avea un meci greu cu Uni
versitatea Craiova. Meciul va fi trans
mis in direct la televiziune, (din etapa 
viitoare, a XXXII-a, se va transmite 
meciul de la Iași, Politehnica — 
C.F.R.).

Iată și celelalte partide ale etapei : 
F.C. Constanța — Sportul studențesc, 
Olimpia — Politehnica Timișoara, 
F.C.M. Reșița — Rapid, Jiul — „U" 
Cluj-Napoca. C.F.R. — S.C. Bacău, 
A.S.A. — Politehnica Iași.

în divizia B. liderii celor trei serii 
joacă in deplasare : F.C.M. Galați la 
Tulcea, cu S.C. Tulcea, Progresul 
București la Mija, cu Metalul, iar 
Corvinul la Turda, cu formația 
Sticla.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BASCHET

Cel, de-al 15-dea Campionat euro
pean .feminin, de baschet s-a încheiat 
lâ Clermont-Ferrand cu victoria 
echipei ', U.R.S.S., urmată in ordine 
de Cehoslovacia. Bulgaria. Franța, 
Iugoslavia. Echipa României a ocu
pat locul 9, din 13 participante.

TENIS
Finala probei de dublu femei din 

cadrul turneului internațional de 
tenis de la Roma se va disputa intre 
perechea română Virginia Ruzici, 
Mariana Simionescu și cuplul Linky 
Boshoff, Ilona Kloss (R.S.A.). în 
semifinale, jucătoarele românce au 
eliminat cu 7—6, 6—4 cuplul american 
Kathy Harter, Sharon Walsh. Finala 
probei de simplu femei a fost ciștiga-

tă de iugoslava Mima Jausovec (6—1, 
6—3 cu australianca Lesley Hunt).

HANDBAL
La Neubrandenburg au contjnuat- 

meciurile turneului internațional fe
minin de handbal. Echipa României 
a învins cu scorul de 17—12 (8—5) 
selecționata Norvegiei, iar formația 
U.R.S.S. a întrecut cu 15—9 ■ (6—4) 
echipa Cehoslovaciei.

VOLEI
La Potsdam și Berlin au continuat 

meciurile turneului internațional 
masculin de volei. Au fost înregis
trate următoarele rezultate tehnice : 
Cehoslovacia—Cuba 3—0 ; U.R.S.S.— 
Ungaria 3—0 ; R. D. Germană — 
România 3—1 (15—5. 17—15, 4—1,5, 
15—9). Jocul a durat 89 de minute.

si există în fiecare secție 
cite una, se deplasează la 
locul de muncă al împri
cinatului... Dar sint cazuri 
izolate. în sfîrșit, in uzină 
au pătruns fetele : deo
camdată există peste 180. 
Unele lucrează ca bobina
toare la instalațiile elec-

— Sint expuse piesele 
care se importă pentru ca 
oamenii să le vadă, să se 
gindească ce pot face, 
cum pot fi suplinite. Trep
tat, muncitorii au început 
să se îndemne :unii pe alții 
și rezultatele sint foarte 
bune.

Demnitatea profesiei

trice etc. înainte de repro
filare era imposibil. Avem 
deci și sarcina de a ne 
ocupa de educația lor.

Tradiția se cere, așadar, 
respectată, oamenii nu tre
buie să aibă motive să 
plece ochii atunci cînd sint 
priviți.

La comitetul de partid 
există o expoziție origina
lă și, cunoscind expona
tele, am înțeles că nu în- 
tîmplător Partenie Moro
coj și ceilalți au amintit-o 
chiar la începutul discu
țiilor.

— Din fericire, comple
tează Teodor Marton, ex
poziția este cam săracă, 
numărul pieselor expuse 
se rărește, in schimb pro
ducția a cîștigat în ritmi
citate. Ca să nu mai vor
bim de economii...

Astfel, au fost concepute 
și realizate în uzină : su
papă oprire motor, termo- 
state pentru sistemul de 
răcire, segmenți pentru 
compresoare, cămăși de 
motor și multe altele pe 
care se cheltuiau valută și

nervi. Acum unele piese 
pot fi date și altora.

în drumul nostru prin 
halele întreprinderii, ur
mărind traseul complicat 
al locomotivei pînă ce este 
pusă iarăși „în sarcină", 
intilnim și o uriașă presă 
construită prin autodotare. 
Mai au, oare, rost și alte 
cuvinte despre pricepere 
și . conștiință muncito
rească ?

Soarta uzinei, prestigiul 
ei sint, la urma urmei, o 
treabă a fiecărui muncitor 
și toți sint conștienți de 
asta : români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități. toți care fac parte 
din această veche și trai
nică familie, din această 
autentică școală a solida
rității muncitorești. Re
porterului, deci, nu-i mai 
rămine decit să treacă la 
punctul următor din pro
gram : muncitorii in haine 
de stradă și de casă, să 
cunoască mai bine uzina, 
viața, societatea văzută 
prin ochiul lor, lumea fil
trată prin sufletul lor.

RUGBI

Primele meciuri 
din turneul final 

DERBIUL ETAPEI : 
DINAMO-FARUL

După cum am mai anunțat, cam
pionatul național de rugbi intră de 
astăzi în faza turneelor finale. 
Cele 16 divizionare A — repartizate 
acum pe grupe valorice, in funcție 
de locurile ocupate în clasamentele 
seriilor preliminare — vor mai dis
puta fiecare cite patru meciuri, ur- 
mind ca apoi să se stabilească ie
rarhia definitivă a campionatului, 
în lupta pentru titlu, Dinamo por
nește cu un avantaj de două puncte 
față de Steaua și Farul și de patru 
puncte față de Universitatea Timi
șoara — toate acestea formind grupa 
fruntașelor competiției. Dar iată pri
mele partide din turneul final al 
grupei respective : Dinamo — Farul 
(stadionul Dinamo, de la ora 10) și 
Universitatea Timișoara — Steaua.

Celelalte meciuri ale diviziei A 
sint : Grivița roșie — C.S.M. Sibiu 
(taren Parcul Jjopilului, ora 9). Glo
ria — PoiiteJn»i«j». J<și (teren Gloria, 
ora 10), Olimpia’ — Minerul Gură 
Humorului (teren Olimpia, ora 10,30), 
Vulcan — T.C.I. Constanța (teren 
Vulcan, ora 10), Știința Petroșani — 
Sportul studențesc, Rulmentul 
Birlad — Agronomia Cluj-Napoca.

în campionatul național de juniori, 
azi, marele derbi : meciul din
tre Școala sportivă nr. 2 București 
și Rapid (pe terenul central din 
Parcul Copilului, de la ora 10,30) va 
desemna cîștigătoarea titlului.

★
La Luxemburg s-au desfășurat lu

crările celui de-al 34-lea congres al 
Federației internaționale de rugbi 
amator (F.I.R.A.). Cu acest prilej au 
fost alcătuite grupele noii ediții a 
campionatului european „F.I.R.A.". în 
grupa A iși vor disputa titlul de 
campioană europeană echipele Fran
ței, României, Spaniei, Italiei. Po
loniei și Marocului. în grupa „B“ vor 
evolua Olanda, Cehoslovacia, R.F. 
Germania, Suedia, iar în grupa „C“ 
— Belgia, Elveția. Iugoslavia și Lu
xemburg.

CARTING
Astăzi. 30 mai, la Slobozia, se des

fășoară etapa a doua a campionatu
lui național de carting. La startul 
întrecerilor se vor afla 40 echipaje 
din Brașov, București, Alexandria, 
Ploiești, Brăila, Arad. Pitești, Baia 
Mare, Cluj-Napoca și alte orașe. 
(Aurel David).

Festivalul sportiv 
al Slănicului

în pitoreasca stațiune Slănic Mol
dova a avut loc cea de-a patra edi
ție a festivalului sportului. în acest 
an festivalul a reunit la poalele Ne- 
mirei sportivi și sportive din jude
țele Botoșani, Bacău, Harghita, 
Neamț, Vaslui și Vrancea. De men
ționat că el a fost precedat de nu
meroase competiții de masă care au 
antrenat in întrecerile de gimnasti
că, handbal, popice, volei și alte dis
cipline sportive numeroși tineri din 
satele și orașele județului Bacău. 
(Gheorghe Baltă).

• LA SUCEAVA s-a deschis ex
poziția „Aspecte ale muncii poli
tico-educative de masă", ilustrare a 
formelor și mijloacelor folosite de 
organizațiile de partid, de masă și 
obștești in activitatea de dezvoltare 
a conștiinței socialiste, în lumina 
Programului ideologic al partidului.
• LA GALERIILE DIN CONSTAN- 
ȚA. pictorul Pavel Codiță expune 
57 de lucrări de pictură, desen și 
tapiserie inspirate din peisajul și 
realitățile românești contemporane.
• ÎN COMUNA VALEA DOFTA- 
NEI a fost inaugurată filiala „Dof- 
tănița" a Asociației de etnografie și 
folclor Prahova. S-a prezentat 
simpozionul „Folclorul muzical și 
coregrafic din Valea Doftanei" și a 
fost deschisă o expoziție de țesături 
și cusături naționale. • LA BIVO- 
LARI-IAȘI, „Zilele culturale ale 
comunei" au coincis cu sărbătorirea 
a 50 de ani de la constituirea so
cietății culturale din această locali
tate. Au avut loc : simpozionul 
„Agricultura — ramură de bază a 
economiei naționale", deschiderea 
unei expoziții de artă populară, 
dezbateri cu tinerii și cu activiștii 
culturali, concursul pe tema „Lupta 
pentru independența poporului nos
tru reflectată în operele scriitorilor 
români", programe artistice. • A- 
GENDA IALOMIȚEANA. La Slobo
zia : spectacolul „Drum de glorii". 
La Fetești : simpozionul „Din tre
cutul eroic de luptă al poporului

nostru pentru independență" și mo
mentul poetic „Te slăvim partid, 
părinte scump". La Călărași: dezba
terea „Condica de prezență a con
științei". La Andrășești și Reviga : 
concursuri pe tema „A fi comunist 
de omenie". La Balaciu și Sfintu- 
Gheorghe : un „dicționar de etică" 
intitulat „Cuvintele se învață, 
exemplele te pun în mișcare". 
• AGENDA DOLJEANA. La Se- 
garcea a avut loc a treia ediție a 
„Decadei culturii". La clubul „Elec- 
troputere" : spectacolul „Tinerețea 
mea și a țării mele", prezentat de 
elevii Liceului pedagogic din Cra
iova. Filarmonica „Oltenia" a pre
zentat, la Valea Standului și 
Goicea, recitalul „Mi-e țara fru
moasă", iar la Cetate concertul 
„Glorios partid". • 1N COMUNA 
MIOARELE (Argeș) a avut loc o 
întîlnire a sătenilor cu membrii ce
naclului literar „Liviu Rebreanu" 
din Pitești. • AGENDA BOTOȘA- 
NEANA. La Botoșani se pregătește 
spectacolul „Omagiu Congresului 
educației politice și culturii socia
liste". La teatrul „Mihai Eminescu": 
festivalul coral „Sub flamurile 
partidului". La Darabani, Tudora, 
Viișoara, Corni, Văculești : acțiuni 
în cadrul manifestării „Memoria 
pămîntului românesc", precum și

simpozioane și colocvii pe temele : 
„Botoșanii la ■ confluența a două 
cincinale", „Tradiții culturale mili
tante botoșănene", „Mărturii ale 
luptei poporului român pentru 
neatirnare", „Botoșanii și războiul 
pentru independență". • LA BIS
TRIȚA (Bistrița-Năsăud), acad. 
Ștefan Pascu, rectorul universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, a 
dezvoltat, în prezența unui public 
numeros, conferința intitulată „For
marea națiunii române". Au fost 
prezenți la conferință membrii 
biroului comitetului județean de 
partid, alți activiști, cadre didactice, 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
întreprinderile de pe platforma in
dustrială a orașului. • SATU-MARE. 
„Codul eticii și echității in viața 
noastră" este genericul unei suite 
de manifestări desfășurate in 
acest județ. O fructuoasă dezbatere 
cu caracter metodic a avut loc la 
Tășnad, vizînd promovarea celor 
mai atractive șî eficiente forme in 
munca politico-educativă pentru 
cultivarea și statornicirea norme
lor eticii și echității socialiste în 
munca și viața cotidiană a oameni
lor muncii. Dezbaterea metodică a 
fost precedată de expuneri ținute 
în comunele Livada, Medieșu Aurit,

Ia întreprinderea „Victoria" și la 
Liceul real-umanist din Tășnad, de 
dezbaterile „de caz" cu caracter 
etic și de concursurile organizate 
la Satu-Mare, de programe satirice 
ale brigăzilor artistice de agitație, 
de vizionarea unor documentare 
cinematografice. • LA CLUJ-NA
POCA se află în pregătire Festiva
lul dansului fecioresc din Tran
silvania, manifestare interjudețea
nă de amploare menită să va
lorifice jocurile bărbătești din fol
clorul coregrafic a! acestei regiuni.
• ÎN CURIND, IN COVASNA. un 
mare festival folcloric va reuni 
grupuri și ansambluri artistice din 
județ și din cele învecinate ; spec
tacolele vor fi urmate de un simpo
zion privind folclorul local și posi
bilitățile de transpunere scenică a 
acestuia. • „1NV1RTITA DORU
LUI", manifestare folclorică păsto
rească cu caracter interj udețean, va 
avea loc la Vaideeni — Vilcea.
• DRAGAICA, tirg anual de artă 
populară, va avea loc la Buzău.
• „NEDEIA DE LA TĂCĂȘELE" 
se intitulează tradiționala sărbătoa
re folclorică a moților din satul 
Avram Iancu (Arad). • ÎNFLORI
REA TEIULUI prilejuiește organi
zarea unei sărbători, populare (Fes
tivalul cîntecului, dansului și por
tului oltenesc) la Bitlanele — Me
hedinți.

Corespondenții „Scînteil"

BaMJ.es
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Încheierea vizitei oficiale de prietenie a vicepreședintelui 
Republicii Unite Tanzania, vicepreședinte al partidului TANU, 
prim-ministru al guvernului, Rasbidi Mafaume Kawawa

Rashidi Mafaume Kawawa, vice
președintele Republicii Unite Tan
zania. vicepreședinte al partidului 
TANU, prim-ministru al guvernu
lui, și-a încheiat vizita oficială de 
prietenie în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Tho
mas Mussa. membru al C.C. al 
TANU, R. Kalubu, membru al C.C. 
al TANU, C. Tungaraza, ministrul 
muncii și asigurărilor sociale, de alte 
persoane oficiale.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
unde erau arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Unite Tanzania, 
Oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Emil

Nicolcioiu, ministrul justiției, Radu 
Păun, ministrul sănătății, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere, 
alte persoane oficiale.

Erau prezenti ambasadorul Repu
blicii Unite Tanzania la București, 
Al. Daniel Mloka, și membri ai amba
sadei.

Oaspeții tanzanieni și-au luat uh 
călduros rămas bun de la persoa
nele oficiale române prezente pe 
aeroport. (Agerpres)

COMUNICAT COMUN
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, o delegație a Re
publicii Unite Tanzania, condusă de 
Rashidi M. Kawawa, vicepreședinte 
al partidului TANU, vicepre
ședinte al Republicii Unite Tan
zania, a efectuat o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă 
România. în perioada 25—28 mai 
1976. .

în timpul vizitei sale în Repu
blica Socialistă România, înaltul 
oaspete tanzanian a fost primit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Cu acest prilej, 
vicepreședintele Rashidi M. Kawawa 
a transmis, din partea președintelui 
Republicii Unite Tanzania, pre
ședintele TANU, Julius K. Nye- 
rere, a poporului tanzanian și a 
partidului TANU, un călduros 
salut și cele mai bune urări 
de fericire personală președintelui 
Nicolae Ceaușescu, de noi succese 
poporului român prieten și Partidu
lui Comunist Român.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat, în numele po
porului român, al Partidului Co
munist Român, precum și al său 
personal, salutări cordiale, sincere 
urări de sănătate și fericire pre
ședintelui Julius K. Nyerere, de 
progres și bunăstare poporului tan
zanian prieten și partidului TANU.

Delegația Republicii Unite Tan
zania a vizitat, obiective economice 
și social-culturale din București, 
Ploiești și județul Prahova, bucu- 
rindu-se pretutindeni de o primire 
deosebit de sinceră și cordială, ex
presie a sentimentelor de prietenie 
și stimă reciprocă care leagă cele 
două țări și popoare.

Delegația Republicii Unite Tan
zania, condusă de Rashidi M. Kawa
wa, a purtat convorbiri cu delegația 
Republicii Socialiste România, con
dusă de Emil Bobu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România.

Din partea română au participat:
— Gheorghe Oprea, membru al 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al g.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului ; Ilie Cîșu, membru al C.C. 
al P'C.R.. adjunct, al ministrului 
muncii : Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale ; Ion 
Stanciu. adjunct al ministrului a- 
griculturii și industriei alimentare ; 
Radu Enache. secretar al C.C. al 
U.T.C. ; Cornelia Filipaș. secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R. : 
Maria Ciocan, membru al Biroului 
Consiliului National al Femeilor. 
Ion Mielcioiu, director adjunct în 
M.A.E.

Din partea tanzaniană au parti
cipat :

— Thomas Mussa, membru al 
C.C. al TANU ; R. Kalubu, mem
bru al C.C. al TANU ; C. Tunga
raza, ministrul muncii și asigurărilor 
sociale ; Al. Daniel Mloka, amba
sadorul Tanzaniei la ’București ; 
Mohamed Chimsala, președinte al 
TANU în regiunea Ruwuma ; că
pitan Mohamed Juma, comisar al 
municipiului Zanzibar ; Mariam Lu- 
kandamila, membră a C.C. al U- 
niunii Femeilor din Tanzania ; ma
ior R. Makame. reprezentant al 
T.Y.L. — Liga Tineretului TANU 
— președintele regiunii de coastă ; 
Rashidi Utukulu, adjunct al secre
tarului general al N.U.T.A. — U- 
niunea Națională a Sindicatelor din

Tanzania ; B. Muganda, directorul 
Direcției pentru Europa din' M.A.E.

în cursul convorbirilor, cele două 
delegații au analizat stadiul actual 
și perspectiva relațiilor bilaterale 
în diferite domenii de activitate și. 
au procedat la un schimb util de 
păreri în probleme internaționale de 
interes comun.

Ele au constatat cu satisfacție că 
raporturile româno-tanzaniene evo
luează pozitiv, în spiritul Înțelegeri
lor și acordurilor semnate cu prile
jul vizitelor la nivel înalt 'la Dar Es 
Salaam în 1972 și, respectiv, Bucu
rești în 1975 și au subliniat importan
ta deosebită a măsurilor stabilite 
de președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Unite Tanzania, 
Julius K. Nyerere, pentru dezvoltarea 
continuă a prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări și popoare.

Cele două părți au constatat, tot
odată. că există largi posibilități pen
tru extinderea și diversificarea rela
țiilor bilaterale, îndeosebi pe planul 
cooperării economice, și au reafirmat 
hotărîrea lor de a depune. în conti
nuare, eforturi sporite pentru con
cretizarea prevederilor acordurilor in 
vigoare.

In acest sens, s-au convenit noi 
măsuri pentru realizarea obiectivelor 
care prezintă interes pentru econo
miile celor două țări. De asemenea, 
s-a căzut de acord ca, în viitorul a- 
propiat, să aibă loc la București cea 
de-a IV-a sesiune a Comisiei mixte 
de cooperare economică și tehnică 
româno-tanzaniană.

în timpul convorbirilor, cele două 
părți au subliniat cu satisfacție rela
țiile de prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și 
partidele de guvernămînt din Repu
blica Unită Tanzania — TANU, și 
Afro-Shirazi și au reafirmat hotărî
rea lor de a intensifica schimbul de 
informații, de vederi și de experien
ță dintre ele.

De asemenea, ele s-au pronunțat 
pentru dezvoltarea colaborării între 
parlamentele celor două țări, a con
tactelor dintre organizațiile de tine
ret, femei, sindicate și uniunile co
operatiste din Republica Socialistă 
România și Republica Unită Tan
zania.

Cu privire la viate internațională, 
delegațiile română și tanzaniană au 
evidențiat transformările profunde 
care au' loc în lume, afirmarea tot 
mai puternică a voinței tuturor po
poarelor de a se dezvolta în mod li
ber și independent, creșterea influen
ței forțelor progresului, democrației 
și păcii. In acest context, ele au re
afirmat rolul important pe care îl joa
că statele socialiste, țările în curs de 
dezvoltare, țările nealiniate, pentru 
asigurarea unui climat de pace și 
securitate în lume, pentru edificarea 
unei lumi a echității și dreptății.

Părțile au notat rezultatele pozitive 
care s-au obținut pînă acum în pro
cesul destinderii și au subliniat că o 
destindere reală va putea fi realizată 
numai cu participarea, pe baza de
plinei egalități în drepturi, a tuturor 
statelor la rezolvarea problemelor in
ternaționale.

Cele două delegații au exprimat 
părerea că este imperios necesar ca 
toate statele să facă eforturi concre
te în vederea realizării dezarmării 
generale și complete și, în primul 
rînd, a dezarmării nucleare.

Delegația română și delegația tan
zaniană au subliniat necesitatea so
luționării urgente a problemelor eco
nomice mondiale și a instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
care să asigure condițiile dezvoltării 
social-economice a tuturor statelor, 
în primul rînd a țărilor în curs de 
dezvoltare. •

Cele două delegații au relevat ro
lul important pe care Organizația Na
țiunilor Unite este chemată să-l joa
ce în rezolvarea problemelor cu care 
se confruntă astăzi omenirea și au 
subliniat necesitatea îmbunătățirii 
structurilor și democratizării funcțio
nării sale, în scopul realizării unei 
cooperări cit mai rodnice între toate 
țările.

în contextul conlucrării fructuoase 
pe arena internațională, partea ro
mână a exprimat mulțumirile sale 
Guvernului Republicii Unite Tanzania 
pentru sprijinul acordat României 
pentru primirea în „Grupul celor 77“ 
la sesiunea ministerială de la Manila.

Cele două părți au subliniat rolul 
tot mai important pe care țările ne
aliniate îl joacă în viața internațio
nală pentru menținerea unui climat 
de pace și securitate, pentru instau
rarea unei noi ordini politice și eco
nomice în lume.

Delegația tanzaniană a dat o înaltă 
apreciere aportului deosebit al Româ
niei și al președintelui Nicolae 
Ceaușescu la instaurarea unor rela
ții noi între state, cu adevărat de
mocratice și echitabile. bazate pe 
respect reciproc și deplina egalitate 
în drepturi.

Delegația română a dat o înaltă a- 
preciere contribuției Republicii Unite 
Tanzania la cauza luptei de eliberare 
națională a popoarelor din Africa.

Cele două delegații și-au exprimat 
satisfacția deosebită față de succe
sele obținute de mișcările de elibe
rare națională din Africa in lupta 
lor dîrză pentru dobîndirea indepen
denței și suveranității naționale. Și 
cu acest prilej, ele au salutat victo
riile obținute de popoarele din Mo- 
zambic, Angola, Guineea-Bissau. Sao 
Tome și Principe, Insulele Capului 
Verde.

Delegația română și delegația tan
zaniană au reafirmat hotărîrea celor 
două țări de a acorda și în viitor 
sprijin politic, moral și material miș
cărilor de eliberare națională de pe 
continentul african, precum și din 
alte teritorii care se mai află sub do
minație colonială. în acest sens, ele 
au exprimat solidaritatea lor militan
tă cu lupta popoarelor Zimbabwe și 
namibian.

Cele două delegații au condam
nat cu hotărîre politica de apartheid 
și discriminare rasială promovată 
de regimurile rasiste'' "dih 1 Africa 
australă, ca și politica de bantusta
nizare a regimului de la Pretoria. 
De asemenea, cele două delegații 
s-au pronunțat pentru retragerea 
administrației ilegale, sud-africane 
din Namibia, în conformitate cu 
rezoluțiile O.N.U.. astfel îneît po
porul namibian să-și poată hotărî 
singur destinele, potrivit aspirațiilor 
sale fundamentale. Ele au reiterat 
poziția lor privind recunoașterea 
S.W.A.P.O. ca reprezentant autentic 
al poporului namibian.

Vizita în Republica Socialistă 
România a delegației Republicii 
Unite Tanzania, condusă de vice
președintele Rashidi M. Kawawa, 
reprezintă o nouă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica Unită 
Tanzania, precum și dintre cele 
două popoare.

Vicepreședintele Rashidi M. Ka
wawa a exprimat cele mai calde 
mulțumiri pentru primirea și ospi
talitatea generoasă acordate delega
ției tanzaniene în timpul vizitei 
în Republica Socialistă România și 
a adresat invitația ca o delegație de 
partid și guvernamentală română 
să facă o vizită în Tanzania. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere, 
perioada vizitei urmind a fi stabi
lită ulterior, pe cale diplomatică.

agențiile de presă transmit:

SESIUNEA U.N.C.T.A.D.
• România a decis să contribuie la fondul comun de finanțare 
a stocurilor de materii prime • Peste 30 de țări în curs de 
dezvoltare au anunțat hotărîrea guvernelor lor de a participa 

la formarea acestui fond
NAIROBI 29 (Agerpres). — Un loc 

central in cadrul dezbaterilor care au 
loc la cea de-a IV-a Conferință a Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.) îl ocupă pro
blema materiilor prime. Declarația și 
Programul de acțiune, adoptate de 
„Grupul celor 77“ la Manila, prevăd 
ca element important în rezolvarea 
acestei probleme realizarea unui pro
gram integrat pentru materii' prime 
care să reglementeze, pe o bază glo
bală, comerțul cu aceste produse. 
Programul prevede constituirea unui 
fond comun de finanțare a stocurilor 
internaționale de materii prime care 
să asigure stabilizarea prețurilor și a 
piețelor.

Țările în curs de dezvoltare acordă 
o deosebită importanță realizării pro
gramului integrat și fondului comun 
ca o măsură indispensabilă în cadrul 
procesului de restructurare a vechiu
lui sistem de relații economice inter
naționale bazat pe inechitate și ex
ploatare. Unele țări occidentale s-au 
situat pe o poziție obstrucționistă față 
de această măsură. Țările în curs de 
dezvoltare consideră, în prezent, cre
area fondului comun ca o manifes
tare a voinței politice de instaurare 
a unei noi ordini economice în lume. 
Pentru a determina constituirea fon
dului comun, peste 30 de țări în curs 
de dezvoltare au anunțat, în ultimele 
zile, hotărîrea guvernelor lor de a 
contribui la formarea acestuia.

Luind cuvîntul în ședința plenară 
de vineri, ambasadorul Constantin 
Ene, locțiitorul șefului delegației ro
mâne la conferință, a anunțat decizia 
guvernului României de a contribui 
la fondul comun de finanțare a stocu
rilor de materii prime și de a lua 
parte la toate activitățile legate de 
funcționarea și administrarea aces
tora. Reprezentantul țării noastre a 
subliniat faptul că România, situîn- 
du-se ferm pe poziția documentelor 
„Grupului celor 77“ de la Manila, 
consideră adoptarea programului in
tegrat pentru materii prime și cre
area fondului comun ca o pîrghie 
importantă în procesul instaurării 
noii ordini economice internaționale. 
România — a arătat vorbitorul 
— se pronunță pentru adoptarea la 
U.N.C.T.A.D. a hotărîrii de creare a 
fondului comun, pentru convocarea 
unei reuniuni interguvernamentale 
care să negocieze mecanismul și mo
dul de lucru ale acestuia. La această 
reuniune — a subliniat ambasadorul 
român — va trebui să se stabilească, 
pe principii și baze democratice, un 
organism pentru conducerea și folo
sirea fondului, deschis participării 
tuturor statelor interesate, astfel in
cit obiectivele acestuia să fie înde
plinite în cele mai bune condiții.

în aceeași ședință au mai anunțat 
hotărîrea de a contribui la crearea 
fondului comun Kenya. Peru, Ghana, 
Sri Lanka, Arabia Saudită.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
• A fost prelungit mandatul Forțelor O.N.U. însărcinate cu 
observarea dezangajării militare în zona înălțimilor Golan
• România — coautoare a proiectului de rezoluție în această

problemă
NAȚIUNILE UNITE 29 — Cores-

pondentul nostru transmite: Așa cum 
s-a anunțat, vineri după-amiază Con
siliul de Securitate a reînnoit man
datul Forțelor O.N.U. însărcinate cu 
observarea dezangajării militare în 
zona înălțimilor Golan. Proiectul de 
rezoluție în această problemă, pre
zentat de Benin, Guyana, Panama, 
România și Tanzania, a fost aprobat 
cu 13 voturi, nici unul împotrivă și 
nici o abținere. Reprezentanții R.P. 
Chineze și Libiei nu au participat 
la vot.

în preambulul documentului, Con
siliul de Securitate ia notă de efor
turile depuse in vederea instaurării 
unei păci juste și durabile în Orien
tul Mijlociu și de evoluția situației 
în zonă și își exprimă preocuparea 
în legătură cu starea de tensiune din 
această parte a lumii.

Consiliul de Securitate cere părți
lor interesate să treacă la aplicarea 
imediată a Rezoluției nr. 338 din 
1973 și să reînnoiască pentru incă 6 
luni mandatul Forțelor O.N.U. în
sărcinate cu observarea dezangajării 
militare în zona înălțimilor Golan.

în cadrul dezbaterilor, reprezen
tantul țării noastre în Consiliul de 
Securitate, ambasadorul Ion Datcu, a 
subliniat că România a sprijinit în
totdeauna măsurile constructive de 
natură să creeze și să mențină o 
atmosferă propice continuării efortu
rilor de găsire a căilor pentru in
staurarea păcii în Orientul Mijlociu.

Fiind convinsă că activitatea For
țelor O.N.U. însărcinate cu observa
rea dezangajării militare se înscrie 
în cadrul acestor eforturi, România 
a încurajat prelungirea mandatului 
acestora și s-a constituit coautor al 
rezoluției.

Salutînd hotărîrea guvernului sirian 
de a accepta prelungirea mandatului 
Forțelor O.N.U., ambasadorul român

a remarcat că, întrucît acestea se gă
sesc pe teritoriul sirian, acordul Si
riei este necesar pentru orice deci
zie vizînd activitatea Forțelor O.N.U.

Subliniind că acordul intervenit 
pentru prelungirea cu încă 6 luni a 
mandatului Forțelor O.N.U. poate fi 
considerat ca o manifestare a voin
ței părților interesate de a contribui 
la eforturile urmărind rezolvarea po
litică a conflictului, ambasadorul 
României a arătat că noul interval 
va trebui folosit de țările în cauză 
pentru abordarea cu hotărîre și curaj 
a problemelor de fond care împie
dică realizarea păcii îndelung aștep
tate.

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și-a exprimat îngrijora
rea în legătură cu lipsa de progrese 
în procesul vizînd instaurarea unei 
păci juste și durabile în Orientul 
Mijlociu. „Situația în această re
giune rămîne încordată" — a arătat 
el. Secretarul general al O.N.U. a dat 
asigurări Consiliului de Securitate că 
își va continua eforturile pentru in
staurarea păcii în zonă.

cairo întrevederi 
româno-egiptene 
CAIRO — 29 Corespondentul nos

tru transmite : Tovarășul Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii șl 
industriei alimentare, care se află 
la Cairo, s-a intîlnit, sîmbă- 
tă, cu Mohamed Zaki Shafei, mi
nistrul economiei și ministru de 
stat pentru cooperarea economică 
internațională. în cursul convorbiri
lor care au avut loc a fost examinat 
stadiul relațiilor de colaborare ro
mâno-egiptene, exprimîndu-se satis
facția pentru evoluția mereu ascen
dentă a acestora, hotărîrea ambelor 
părți de a acționa pentru realiza
rea acordurilor și înțelegerilor con
venite cu prilejul întîlnirilor dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Anwar El Sadat. în cursul aceleiași 

‘zile, tovarășul Angelo Miculescu s-a 
intîlnit cu Mohamed Zaki, președin
tele Institutului Central de Cercetări 
Agricole. La întîlniri a participat 
Petru Burlacu, ambasadorul țării 
noastre la Cairo.

Ședințe ale unor comisii
« 1

permanente C.A.I.R.
MOSCOVA 29 (Agerpres). j- La 

Moscova a avut loc cea de-a 47-a 
ședință a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru comerț exterior. Co
misia a examinat raportul privind 
rezultatele tratativelor și acordurile 
comerciale pe termen lung, încheia
te între țările membre ale C.A.E.R., 
precum și cu R.S.F. Iugoslavia, asupra 
livrărilor reciproce de mărfuri pe pe
rioada 1976—1980. S-a apreciat că, pe 
baza rezultatelor coordonării planu
rilor economiilor naționale, acordu
rile comerciale pe termen lung, în
cheiate pentru perioada 1976—1980, 
creează premise pentru adîncirea le
găturilor economice reciproce prin 
creșterea livrărilor reciproce de 
mărfuri între țările membre ale 
C.A.E.R., precum și cu Iugoslavia. 
Ritmuri superioare de dezvoltare 
urmează să înregistreze schimburile 
din domeniul construcțiilor de mașini 
și instalații industriale. La ședința 
comisiei au fost examinate și alte 
probleme legate de dezvoltarea co
laborării țărilor membre ale C.A.E.R. 
în domeniul comerțului exterior. Șe
dința comisiei s-a desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere prietenească 
și colaborare tovărășească.

PRAGA 29 (Agerpres). — La Bra
tislava s-au desfășurat lucrările celei 
de-a 30-a sesiuni a Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru probleme 
financiare și valutare.

Comisia a dezbătut probleme refe
ritoare la modul în care se înfăp
tuiesc prevederile Programului com
plex în problemele care privesc acti
vitatea acestei comisii, și a ascultat 
o informare asupra activității Băncii 
Internaționale de Colaborare Econo
mică și a Băncii Internaționale de 
Investiții.

DE PRETUTINDENI
• OMAGIU LUI GAR

CIA LORCA. Pentru *rima 
oară, autoritățile locale și popu
lația din Fuente Vaqueros, sa
tul natal al lui Federico Garcia 
Lorca, au putut omagia în mod 
solemn pe marele poet și dra
maturg spaniol, împușcat de 
falangiști. Casa poetului a fost 
declarată monument public, 
una din străzile satului a căpă
tat numele său, festivitatea in- 
cheindu-se prin defilarea locui
torilor satului în fața casei în 
care s-a născut. Cu același pri
lej, un grup de cunoscute per
sonalități ale intelectualității 
spaniole a adresat o petiție 
guvernatorului civil din Grana
da. cerînd organizarea, la 5 
iunie — ziua nașterii lui Lorca 
— a unei zile de omagiere pe 
scară națională.

• LUNA PIETONU
LUI. Din cauza numărului cres-
cînd de accidente înregistrate în 
rindul pietonilor, autoritățile 
polițienești din orașul vest-ger- 
man Diisseldorf. în colaborare 
cu diferite organizații, au decla
rat luna mai drept „lună a pie
tonului". în cadrul acestei ac
țiuni au fost create un mare 
număr de zone pietonale în care 
circulația autovehiculelor a fost 
interzisă ; în locurile publice — 
magazine, piețe, stații, mijloace 
de transport în comun — s-au 
transmis, la megafon, indicații 
destinate pietonilor privind nor
mele de circulație ; au fost di
fuzate,. de asemenea, numeroa
se prospecte și broșuri privind 
securitatea pietonilor ș.a.

AZI, ALEGERI IN R. P. BULGARIA
ÎNTÎLNIREA PRIMULUI SECRETAR AL C.C. AL P.C. BULGAR 

CU ALEGĂTORII
SOFIA 29 — Corespondentul Ager

pres transmite : La 30 mai, în Bul
garia au loc alegeri de deputați în 
Adunarea Populară și organele locale 
ale puterii de stat, de judecători și 
asesori populari. în cuvîntarea rostită 
la întîlnirea cu alegătorii din raionul 
Dimitrov al capitalei bulgare, Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, s-a referit la 
locul și drumul Bulgariei in lumea de

Prezentarea candidaturilor pentru alegerile 
prezidențiale

LISABONA 29 (Agerpres). — Pînă 
la termenul limită pentru înaintarea 
dosarelor — care a expirat vineri 
noaptea, la' ora 24,00 — ora locală — 
cinci personalități politice și-au pre
zentat candidatura în vederea alege
rilor prezidențiale din Portugalia, 
programate pentru 27 iunie a.c. : ge
neralul Antonio Ramalho Eanes, șef 
al Statului Major al forțelor armate, 
primul ministru Jose Pinheiro de 
Azevedo, Octavio Pato. membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Portughez, Otelo Saraiva de 
Carvalho, fost șef al Comanda-

din Portugalia
mentului Operațional Continental 
(COPCON), și Wenscheslau Pompilio 
da Cruz. Acesta din urmă, care și-a 
depus dosarul cu numai o oră înainte 
de expirarea termenului, figurează ca 
reprezentant al foștilor rezidenți din 
teritoriile coloniale portugheze.

Ordinea pe listele electorale cu nu
mele celor cinci candidați a fost sta
bilită simbătă dimineața, prin tra
gere la sorți. în fruntea acesteia se 
află generalul Ramalho Eanes. urmat 
pe Jose Pinheiro de Azevedo, Octa
vio Pato, Pompilio da Cruz și Sa
raiva de Carvalho.

azi, a evidențiat colaborarea ei tot 
mai strinsă cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte țări socialiste frățești, 
solidaritatea ei cu popoarele și miș
cările care luptă pentru libertate și 
independență, pentru progres social, 
a arătat că Bulgaria se pronunță pen
tru coexistența pașnică a țărilor cu 
orînduiri sociale diferite.

în continuare, Todor Jivkov a în
fățișat perspectivele ce se deschid în 
fața țării prin transpunerea în viață 
a hotărîrilor celui de-al XI-lea Con
gres al P.C. Bulgar, arătind că in 
etapa actuală esențialul îl reprezintă 
cotitura spre o eficiență tot mai înal
tă a economiei naționale, pe calea 
accelerării progresului tehnico-știin- 
țific. Cel de-al șaptelea cincinal — a 
menționat el — va reprezenta pe
rioada unei creșteri economice acce
lerate. Investițiile se vor cifra Ia 30 
miliarde leva, față de 20 de miliarde 
in cincinalul precedent. în acest in
terval va fi atinsă o treaptă superi
oară și mai complexă în satisfacerea 
nevoilor materiale și spirituale ale 
poporului, în dezvoltarea multilate
rală a personalității, în afirmarea 
continuă a modului de viață socialist.

în încheiere, Todor Jivkov a invitat 
alegătorii să voteze pentru candidații 
Frontului Patriei.

B B B B B B B

Vizită. în cadrul vizitei pe care 
o efectuează în Republica Coasta de 
Fildeș, Ion Bogdan, adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului și geolo
giei, a examinat, împreună cu minis
trul ivorian al minelor, Paul Qui 
Dibo, stadiul și perspectivele de con
cretizare a unor acțiuni de coope
rare între cele două țări în do
meniile minier și petrolier, precum 
și in alte domenii.

„Săptămîna culturală 
românească" 3 fost inausurată 
in capitala Senegalului. Cu acest pri
lej, a avut Ioc vernisajul expoziției 
„Cultura și arta în România". Au 
rostit alocuțiuni ministrul senegalez 
al culturii, Alioune Sene, și amba
sadorul român la Dakar. Ion Moangă. 
Au participat personalități politice și 
culturale senegaleze, membri ai 
corpului diplomatic, un numeros pu
blic. în cadrul manifestării, an
samblul „Cununa Carpaților" a pre
zentat un spectacol care a întrunit 
aprecierile unanime ale asistenței.

nuat să se semnaleze, simbătă, 
schimburi de focuri. Luptele din ul
timele 24 de ore s-au soldat cu 83 de 
morți și 155 răniți. Președintele ales, 
Elias Sarkis, a continuat seria între
vederilor cu liderii diverselor grupări 
în încercarea de a-i reuni în jurul 
unei mese rotunde pentru a defini 
de comun acord un program de re
forme care să ducă la înlăturarea ră
dăcinilor actualei crize.

Simpozion. In cadrul simp°- 
zionului internațional cu tema „Filo- 
sofia dreptului", ce se desfășoară la 
Belgrad sub auspiciile Academiei de 
Științe și Arte a Serbiei, prof. dr. Ion 
Ceterchi, vicepreședinte al Academiei 
de Științe Sociale și Politice din 
România, a prezentat referatul „Ra
portul dintre filosofie și drept și 
teoria statului și dreptului".

Declarație. Ministrul petrolu

Savantul american Linus
Pauling, laureat al premiului
Nobel pentru chimie și pentru pace, 
s-a pronunțat pentru interzicerea tu
turor experiențelor nucleare subte
rane, cu excepția celor avînd scopuri 
exclusiv pașnice. în acest context, 
el a reamintit faptul că Statele Unite 
dispun de peste 30 000 arme nucleare, 
depozitate în diverse puncte ale pla
netei. „Lumea ar fi mai în siguranță 
fără existența arsenalelor nucleare", 
a subliniat savantul american.

lui al Arabiei Saudite, șeic Ahmed 
Zaki Yamani, a declarat că este sa
tisfăcut de rezultatele recentei reu
niuni a miniștrilor Organizației Țări
lor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.). 
„Am făcut mari progrese pe calea 
soluționării problemei primelor care 
se adaugă la prețul petrolului brut" 
— a spus el. în același timp, nu am 
majorat prețul petrolului, ceea ce re
prezintă poziția tradițională a Arabiei 
Saudite. Am spus nu oricărei creș
teri a prețurilor, deoarece este în in
teresul O.P.E.C., ca și al întregii lumi 
în general — a spus Yamani.

Șomaj. Comitetul Economic Și

Situația din Liban. La Bei_
rut și In restul Libanului au conti

Social al C.E.E. a dat publicității la 
Bruxelles un raport în care recoman
dă țărilor membre să inițieze de ur
gență măsuri susceptibile să pună 
capăt șomajului, în special în rindul

tineretului. Din cei peste 5 milioane 
de șomeri înregistrați oficial în cele 
nouă țări membre ale Pieței comune, 
aproximativ 2 milioane sint tineri sub 
25 de ani. Potrivit raportului Comi
tetului Economic și Social al C.E.E., 
există perspectiva ca numărul șome
rilor tineri să sporească vertiginos 
începînd din luna iunie, cînd se va 
încheia anul de studii universitare.

Convorbiri turco-vest- 
gOrmanO cadrul ultimei run
de a convorbirilor dintre primul mi
nistru al Turciei, Suleyman Demirel, 
și cancelarul R.F. Germania. Helmut 
Schmidt, au fost discutate probleme 
ale cooperării bilaterale în diferite 
domenii, mai ales în domeniul eco
nomic. Au fost abordate, de aseme
nea, aspecte privind situația din Eu
ropa și din zona orientală a Mării 
Mediterane.

Un nou membru al O.I.M.
Republica Populară Mozambic a fost 
primită in Organizația Internațională 
a Muncii, devenind, astfel, al 131-lea 
membru al acestei organizații.

In U.R.S.S. a fost lansat sate
litul artificial al Pămîntului „Cosmos- 
822", destinat continuării cercetării 
spațiului cosmic. Aparatele de la bor
dul satelitului funcționează normal.

Petrolul norvegian ce va 
fi extras în acest an va depăși de 
două ori și jumătate necesitățile in
terne. Se așteaptă o producție de 25 
milioane tone țiței. în perioada 1976— 
1980 veniturile ce vor- fi realizate din 
petrol se vor ridica la 70 miliarde co
roane. Cea mai mare parte din aceste 
venituri este destinată să acopere de

ficitul țării în comerțul exterior și 
să se achite datoriile în străinătate, 
care se vor ridica la sfîrșitul anului 
1976 la 50 miliarde coroane.

întrevederi. Pre?edintele 
Ugandei, Idi Amin, a părăsit sîmbătă 
Cairo, la încheierea unei vizite ofi
ciale de trei zile în Egipt, în cursul 
căreia a conferit cu președintele 
Anwar El Sadat asupra cooperării 
afro-arabe, a situației din Orientul 
Apropiat și a dezvoltării colaborării 
bilaterale.

Reevaluare. Guvernul Indiei 
a hotărit sîmbătă reevaluarea mone
dei naționale, rupia, cu 3 la sută în 
raport cu lira sterlină britanică. Este 
a șasea reevaluare a rupiei în decurs 
de opt luni — marcind în total o 
creștere a valorii rupiei cu 13 la sută 
față de lira sterlină.

Monedă națională. Guver- 
nul din Trinidad-Tobago a anunțat 
punerea în circulație a unei noi mo
nede naționale — dolarul Trinidad- 
Tobago — in locul lirei sterline, care 
a fost pînă în prezent utilizată în 
operațiunile financiare ale țării. Rata 
de schimb a noii monede este de 2.40 
dolari Trinidad-Tobago pentru un do
lar S.U.A.

Universitatea din New
York își va închide porțile, a a-

nunțat rectorul acestei instituții, de 
învățămînt, Robert Kibee. Hotărîrea 
a fost adoptată după refuzul munici
palității de a aloca fondurile necesare 
plății salariilor pe luna mai pentru 
cadrele didactice și restul persona
lului. Universitatea a fost nevoită, în 
urma crizei financiare prin care trece 
orașul, să-și reducă, la începutul 
anului, bugetul și să concedieze un 
număr de aproximativ 2 000 salariați, 
dar această măsură s-a dovedit insu
ficientă.

Critici la adresa amestecului în treburile interne 
ale țărilor N.A.T.O.

„Participarea comuniștilor la guvern trebuie 
considerată ca o realitate națională"

BRUXELLES 29 (Agerpres). — 
Pieter Dankert, deputat socialist o- 
landez, a criticat, la Bruxelles, în 
cadrul unei reuniuni a Comisiei po
litice a Adunării Atlanticului de 
Nord, avertismentele unor membri ai 
guvernului S.U.A. asupra unei vi
itoare participări a comuniștilor în 
guvernele unor țări ale N.A.T.O. — 
transmite agenția France Presse. 
„Guvernul american — a declarat el 
— pare să nu fi înțeles că nu se 
poate aștepta de la un electorat să

voteze într-un spirit care să cores
pundă ideii pe care și-o fac Statele 
Unite în legătură cu stabilitatea și 
securitatea. Majoritatea conducători
lor din Europa (occidentală) recu
nosc cel puțin motivele care explică 
succesul comuniștilor, chiar dacă ei 
nu sint prea îneîntați de aceasta".

Pieter Dankert a adăugat că parti
ciparea comunistă la guvern, indi
ferent în ce țară membră a Alianței 
Atlantice, „trebuie să fie luată așa 
cum este, o atitudine națională față 
de probleme naționale".

Democrat-creștinii italieni și ipoteza 
unui guvern de unitate națională

ROMA 29 — Corespondentul Ager
pres transmite: într-o declarație fă
cută presei, secretarul național al 
Partidului Democrat-Creștin, Be
nigno Zaccagnini, după ce a recu
noscut că „democrația creștină a dat 
dovadă de multe insuficiențe în 
conducerea țării care se impun a fi 
corectate", a afirmat că „în cazul în

care partidele de stingă vor reuși să 
formeze guvernul după alegeri, P.D.C. 
va trece în opoziție". „Aceasta va fi 
o opoziție fermă, clară, constructivă". 
Secretarul național al P.D.C. a ex
clus ipoteza unui guvern de unitate 
națională, sub motivul că aceasta ar 
comporta participarea comuniștilor 
la conducerea treburilor țării.

Act criminal al neofasciștilor
ROMA 29 (Agerpres). — Un nou 

act provocator a fost comis in Italia 
de către neofasciști : tînărul Luigi 
di Rosa, membru al Federației Ti
neretului Comunist Italian, a fost 
ucis, vineri seara, iar un alt tînăr 
rănit în localitatea Sezze (provincia 
Latina), în timpul unui miting elec
toral al partidului neofascist Mișca
rea Socială Italiană. Acuzat de a fi 
participat la asasinat este deputatul 
M.S.I., Sandro Saccucci.

Președintele Republicii Italiene, 
Giovanni Leone, a adresat un mesaj

de condoleanțe familiei tînărului 
ucis, condamnînd acest „act de vio
lență care amenință să tulbure cli
matul campaniei electorale". în tele
grama de condoleanțe semnată de 
președintele P.C.I., Luigi Longo, și 
de secretarul general al P.C.I., En
rico Berlinguer, se arată că „comu
niștii din întreaga Italie își exprimă 
protestul și indignarea față de noua 
crimă ce poartă marca tipică a pro
vocărilor fasciste". Populația din 
Sezze a participat, sîmbătă, la o ma
nifestație de protest.

• CEL MAI MARE 
PETROLIER DIN LUME. 
„Batillus", construit la șantiere
le navale din Saint-Nazaire 
(Franța) pentru firma „Shell", 
a părăsit portul pentru o serie 
de probe în marea deschisă. Cu 
o capacitate de încărcare de 
554 000 tone și cu un pescaj 
maxim de 28.50 m. nava este 
considerată cel mai mare petro
lier din lume. Propulsia este a- 
sigurată de două grupuri de 
motoare de 32 000 C.P., care ac
ționează două elice gigantice, a- 
vînd fiecare un diametru de 
peste 8,50 m și o greutate de 
peste 52 tone. Pentru a-1 scoa
te din radă, a fost nevoie de 10 
remorchere.

• DESCOPERIREA U- 
NEI NOI GALAXII. Exper- 
ții Centrului de cercetări astro
nomice hispano—vest-german 
de la Calar Alto (Spania) au 
descoperit o nouă galaxie, care 
a primit numele de „Calar Alto 
1“. Această nebuloasă, necunos
cută pînă acum, se află la o 
distanță de 10 milioane ani-lu- 
mină de Terra.

• FRIPTURĂ EXOTI
CĂ. „Aș dori 2 kg de piept 
de... struț. Dați-mi două cotlete 
de antilopă" — sint cuvinte care 
pot fi auzite destul de des in 
multe magazine de produse ali
mentare din Elveția, unde se 
importă, de cîtva timp, carne 
congelată <je astfel de animale 
exotice. Datorită gustului plă
cut, calităților hrănitoare și mai 
ales proporției reduse de coles
terol, această carne începe să 
aibă tot mai multă căutare. 
Ceea ce a determinat, de altfel, 
unele țări din Africa să treacă 
la „creșterea" animalelor res
pective în ferme speciale.

• „INDUSTRIA FRI
CII" — așa a fost denumită in 
Occident producția mijloacelor 
de apărare împotriva atacurilor 
banditești — de la instalațiile 
electronice de alarmă și pînă la 
lenjeria de corp pe care gloan
țele nu o pot străbate. Celulele 
fotoelectrice, televiziunea, dis
pozitivele computerizate au în
locuit. în unele edificii, cfesice- 
le zăvoare, broaște și chei. Re
zultatele rămin, totuși, nesatis
făcătoare. Cei 4 000 de locuitori 
ai cartierului de pensionari 
Leisure Village din New Jersey 
(S.U.A.) au apelat la o soluție 
disperată : și-au înconjurat a- 
șezarea cu un gard de sîrmă 
ghimpată înalt de doi metri, cu 
o singură intrare, păzită zi și 
noapte. Șeful poliției din car
tier s-a arătat, totuși, sceptic : 
„Ar trebui să ridicăm turnuri 
de pază prevăzute cu mitralie
re pentru a eradica atacurile 
banditești" — a spus el.

• CULEGEREA AU
TOMATĂ A TEXTELOR. 
Inginerii Marck Decowski și 
Ryszard Dulewicz, de la Institu
tul pentru problemele de orga
nizare și conducere din Varșo
via, au realisat o instalație spe
cială denumtă „CTM-02", care 
„citește" cu viteze de 100—200 
semne pe secundă și codifică pe 
bandă perforată textele dactilo
grafiate drstinate imprimării. 
Instalația a intrat în funcțiune 
cu cîteva uni în urmă la în
treprindere! poligrafică „Dom 
Slowa Polkiego" și va contri
bui Ia aubmatizarea culegerii 
textelor pin mijloace fototeh- 
nice.

• CRE NECONCOR- 
DANTI. Unele țări vest-eu- 
ropene ibișnuiesc să introducă 
pe timpii sezonului de vară 
modificiri ale orei oficiale. Dar 
numai unele ; nu toate cele 
nouă ț.ri din Piața comună și 
nu toae în același fel. Drept 
.care, organismele comunitare 
de la bruxelles au inițiat un 
șir de discuții în vederea stabi
lirii mei ore de vară comune. 
Dar, n cursul lor, Anglia, Ita
lia, «te țări s-au opus propu
nerile de sincronizare. Trata
tive! soidîndu-se cu eșec, doar 
Frapa, Belgia, Olanda și Lu- 
xernurg vor avea, la vară, o oră 
comma. Celelalte țări din 
C.EE. își păstrează tradiția în 
maerie. De astă dată, la pro- 
pri, nu la figurat, ceasurile 
n-u putut fi potrivite...

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i București, Piața SclntelL Tel. ti 60 io t7 60 20 Abonamentele se tac la oficiile poștale șl difuzor» din Întreprinderi șl Instituții. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departament! export-import 
presă. București, Calea Grlvlțel nr. 61—66 P.O.B. — 2001. telex t 11 633 sau 11 226. Tiparul i Combinatul Poligrafia CASA SCINTEU <o 36ă


