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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
* A FĂCUT, IERI, 0 VIZITA

DE LUCRU IN MUNICIPIUL GALA ȚI

MII

ia-/' cunoaștem
bine prevederile pentru 
a le îndeplini exemplar!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a făcut 
în cursul zilei de sîmbătă o vizită 
de lucru în municipiul Galați.

Secretarul general al partidului 
a fost însoțit în această vizită de 
tovarășii Manea Mănescu, Gheor- 
ghe Oprea, Ilie Verdeț, Teodor 
Coman, Aurel Duma, Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., Nicu Ceaușescu și Panteli- 
mon Găvănescu, membri ai Birou
lui C.C. al U.T.C.

Gălățenii au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o primire plină 
de căldură, exprimîndu-și cu pu
tere sentimentele de dragoste și 
prețuire pentru secretarul general 
al partidului. Ei au ținiut să fie 
prezenți în mare număr în fața 
combinatului siderurgic, unde a 
aterizat elicopterul prezidențial. 
Miile de muncitori l-au întâmpinat 
cu entuziaste urale pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dînd glas, în 
acest fel, bucuriei de a-1 vedea 
din nou în mijlocul lor pe secre
tarul general al partidului.

Exprimînd gîndurile și sentimen
tele tuturor gălățenilor, primul 
secretar al comitetului județean de 
partid, Dumitru Bejan, adresează 
secretarului general al partidului 
călduroase urări de bun sosit.

O gardă militară aliniată pe pla
toul din fața combinatului prezintă 
onorul. Se intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste România. 
Un grup de pionieri, copii ai side- 
rurgiștilor gălățeni, oferă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

După datină, secretarul general 
al partidului este invitat să guste 
din pîinea ospitalității și plosca cu 
vin.

Obiectivul acestei vizite de lucru 
l-a constituit, în principal, platfor
ma siderurgică. De-a lungul aleilor 
combinatului, pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le parcurge în- 
tr-o mașină deschisă, împreună cu 
tovarășul Manea Mănescu — a- 
ceeași atmosferă plină de căldură. 
Mulțimea muncitorilor gălățeni, 
veniți să-1 salute pe secretarul ge
neral al partidului, aplaudă neîn
trerupt, scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".

Cu prilejul acestei vizite, secre
tarul general al partidului a exa
minat, la fața locului, împreună cu 
cadre de conducere și specialiști din 
unele ministere și instituții centra
le economice, cu oameni ai mun
cii de la uzinele și institutele 
de cercetare și proiectare din loca
litate, modul în care decurge acti
vitatea industrială ce se desfășoa
ră aici, probleme ale bunului mers 
al producției, ale înfăptuirii sarci
nilor de o deosebită răspundere ce 
revin colectivelor gălățene în asi
gurarea cantităților sporite de fon
tă, oțel și laminate pe care le re
clamă puternica dezvoltare a in
dustriei românești în anii actualu
lui cincinal.

Combinatul gălățean a devenit, 
începînd din 1975, odată cu înche-

ierea primei etape de dezvoltare a 
unităților sale, cel mai puternic 
centru siderurgic al țării. în pre
zent, el continuă să se afle în plin 
proces de extindere, producția sa 
urmînd să atingă, în anul 1980, un 
nivel dublu față de cel actual. 
Principalele obiective ale acestei 
noi etape au început să fie puse în 
funcțiune începînd chiar cu acest 
prim an al noului cincinal.

Două dintre acestea — instalația 
de turnare continuă a oțelului și 
secția de tablă zincată — au con
stituit cadrul în care s-a desfășu
rat dialogul de lucru purtat aici de 
secretarul general al partidului cu 
ministrul metalurgiei, Neculai A- 
gachi, cu alți membri ai condu
cerii ministerului, cu directorul 
combinatului, Comeliu Velincov, 
cu specialiști și muncitori. în 
centrul atenției s-au situat și de 
această dată problemele sporirii 
și modernizării producției, ale 
creșterii eficienței ei economice.

Secția de turnare continuă a oțe
lului reprezintă o realizare sem
nificativă în acest sens, aprecia
tă de secretarul general al parti
dului. Cu cîteva luni în urrfiă 
se turna aici, în cadrul probelor 
tehnologice, prima șarjă de oțel 
pe bandă, tehnologie modernă a- 
plicată în premieră în țară. De 
puțin timp a intrat în exploatare 
prima instalații, cea de-a doua 
aflîndu-se în pragul probelor teh
nologice, iar următoarele — în 
diferite faze de construcție.

Remarcînd eficiența acestei rea
lizări tehnice deosebite, secretarul

general al partidului s-a interesat 
de organizarea fluxurilor de pro
ducție și a formulat recomandări 
privind accelerarea ritmului de re
alizare, pe calea unor soluții con
structive mai economicoase a in
vestițiilor, în așa fel încît aceste 
noi capacități să poată contribui 
cît mai curînd la satisfacerea ne
cesarului de produse laminate.

Secția de zincare în flux a ta
blei, care a fost vizitată în conti
nuare, reprezintă, de asemenea, 
una din unitățile recent puse în 
funcțiune în cadrul combinatului 
gălățean. Unic în țară, atît în ce 
privește capacitatea sa, cît și pro
cedeele tehnice aplicate, acest im
portant obiectiv al actualei etape 
de dezvoltare a combinatului 
funcționează la nivelul parametri
lor prevăzuți în proiecte. Rapor- 
tînd acest succes, gazdele insistă, 
în explicațiile pe care le dau, a- 
supra preocupării lor constante de 
a da viață indicațiilor formulate 
cu diverse prilejuri de secretarul 
general al partidului cu privire la 
diversificarea producției, moder
nizarea structurii ei sortimentale 
și îmbunătățirea calității produse
lor.

Apreciind această realizare, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat, în cursul dialogului de lucru 
purtat cu specialiștii, necesitatea de 
a se completa cît mai grabnic spa
țiile din halele ridicate pînă în 
prezent cu noi mașini și agrega
te. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere, în această ordine de idei, 
să se treacă la aplicarea unor

măsuri organizatorice și tehni
ce care să asigure creșterea in
dicilor de utilizare a capacităților 
aflate în funcțiune și a suprafețe
lor de producție din halele nou 
construite. Se cere, de asemenea, să 
se acorde, în continuare, atenție 
diversificării gamei de sortimente 
care se produc aici, prin aplicarea 
mai operativă în producție a rezul
tatelor cercetării științifice, să se 
acționeze mai intens pentru redu
cerea consumurilor prin aplicarea 
unor tehnologii de ridicată eficien
ță și exploatarea judicioasă a agre
gatelor și instalațiilor existente.

Secretarul general al partidului 
a recomandat în același timp ca 
guvernul, conducerea ministerului 
de resort să aibă.în vedere degre
varea combinatului de unele ac
tivități care depășesc profilul său 
siderurgic propriu-zis. Avînd în 
vedere că procesul de conducere a 
unui combinat uriaș cum este cel 
de la Galați presupune o activitate 
organizatorică complexă, s-a indi
cat ca unitățile de prelucrare fi
nală a laminatelor să fie amplasa
te în alte localități, cu atît mai mult 
cu cît, din punct de vedere econo
mic, este mai avantajos ca acestea 
să se afle în apropierea centrelor 
industriale mari consumatoare de 
astfel de produse. în același timp, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a reco
mandat organelor locale de partid, 
ministerului de resort să acționeze 
în permanență pentru perfecționa
rea procesului de organizare și 
conducere a activității de pro
ducție corespunzător exigențelor

tot mai mari pe care le impune 
realizarea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. S-a indicat, de 
asemenea, ca organele de partid, 
aie U.T.C. și sindicale din uzi
nele și fabricile combinatului să 
se preocupe mai stăruitor de buna 
gospodărire a dotărilor de care 
beneficiază, de educarea în spirit 
revoluționar a tuturor tinerilor.

Dînd glas gînd urilor și simță- 
mintelor 
față de 
general, 
noriștii, 
pe platforma Smîrdanului, elevii și 
studenții aflați aici in practică de 
producție îl salută, la plecare, cu 
aceeași căldură pe secretarul gene
ral al partidului.

Este atmosfera de entuziasm care 
domnește și de-a lungul traseului 
pe care, într-o mașină deschisă, 
l-a străbătut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în drum spre sediul co
mitetului județean de partid. Bu
levardele bătrînului oraș de la Du
năre, flancate de siluetele elegan
te ale sutelor de blocuri noi, s-au 
transformat în adevărate culoare 
vii. Gălățenii își manifestă viu sen
timentele de care sînt animați prin 
urale neîntrerupte, prin îndelungi 
aclamații.

în încheierea vizitei de lucra, la 
sediul comitetului județean de 
partid a avut loc o amplă analiza 
cu membrii Biroului asupra modu
lui în care se îndeplinesc sarcinile 
planului anual și prevederile ac
tualului cincinal. Cu acest prilej 
au fost reliefate încă o dată marile 
răspunderi ce revin organelor de 
partid, factorilor de conducere din 
întreprinderile platformei siderur
gice în îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor noului plan cincinal, ale 
anului în curs. Secretarul general 
al partidului a insistat asupra ne
cesității de a se imprima, pe toate 
eșaloanele, un puternic' spipt de 
disciplină tehnologică și de muncă, 
respectarea strictă a 
ce revin fiecăruia la 
producție.

Biroul comitetului 
partid, membrii conducerilor 
tăților industriale gălățene, 
zenți la această întîlnire de lucru, 
au asigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că oamenii muncii din 
această parte a țării vor face totul 
pentru ca, prin eforturi unite, să-și 
sporească contribuția lor la dezvol
tarea industriei, a economiei noas
tre naționale. Ia înflorirea patriei 
noastre socialiste.

de profund atașament 
partid, de secretarul său 
furnaliștii. oțelarii, lami- 
cocsarii, constructorii de

îndatoririlor 
locul său de

județean de 
uni-
pre-
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pentru înflorirea patriei socialiste
In industria Capitalei

Bilanț pozitiv in primul semestru
Oamenii muncii din industria Ca

pitalei, puternic mobilizați în între
cerea socialistă pentru înfăptuirea 
sarcinilor și angajamentelor asuma
te, au încheiat primul semestru al 
anului cu succese remarcabile în pro
ducție. Folosind mal bine resursele 
de care dispun, in această perioadă 
ei au realizat peste plan o prdduc-

tie globală în valoare de 1 156 mi
lioane lei și o producție-marfă de 
950 milioane lei. Se cuvine subliniat, 
totodată, că productivitatea muncii a 
crescut cu 1,8 la sută fată de sarcina 
planificată, întregul spor al produc
ției fiind obținut pe această cale. 
(Dumitru Tircob).

ZIUA CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI46
Omagiem, în această primă duminică de iulie, „ZIUA 

CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI", semn al stimei și 
alesei prețuiri pe care partidul și statul, întregul nostru 
popor le acordă acestui detașament de frunte al clasei 
muncitoare. Gindul ne poartă la contribuția remarcabilă 
pe care muncitorii, inginerii și tehnicienii din industria

constructoare de mașini o aduc permanent și susținut 
la edificarea unei industrii tot mai moderne, la reali
zările de seamă obținute în acest cincinal, atit de su
gestiv denumit „Cincinalul afirmării plenare a revolu
ției tehnico-științifice", ca și la prestigiul 
bucură în multe țări 
bricat în România".

mașinile și utilajele cu
de care se 
marca „Fa-

cu ve
de 72 
datori-

Dar muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la „Vul
can" mai au un motiv de 
justificată mîndrie : în ve
chea „cetate", cu tradi
ție și experiență în fabri-

muncii. Activitatea 
permanent controlată ... 
drumată de către ■ conduce
rea întreprinderii și orga
nizația de partid, s-a fina
lizat într-un număr de

lor, 
și in-

de înaltălor și teurilor
semifabricate 
arcurilor ia
de mult im- 

autoutilare

Am ales pentru popasul 
nostru printre constructorii 
de mașini întreprinderea 
„Vulcan", unitate 
nerabila „virstă" 
de ani, tocmai
tă... tinereții sale. Un pa
radox ? Nicidecum. Căci, 
astăzi „Vulcan" reprezintă, 
într-o proporție considera
bilă, o Întreprindere nouă 
și modern utilată — rezul
tat al unor ample lucrări 
de extindere și dezvoltare 
desfășurate aici în ultimii 
ani. Practic, in fiecare cin
cinal, uzina este de două ori 
mai mare, desigur, nu prin 
dimensiunile sale, ci prin 
volumul producției reali
zate. Un alt argument al 
tinereții sale : mai bine de 
jumătate din colectivul de 
muncă — cu un efectiv 
comparabil cu populația 
unor localități de talia o- 
rașelof Huși, Șiret, Motru 
sau Mărășești — este for
mată din tineri pînă la 30 
de ani.

N-am spus însă princi
palul : expresia cea mai 
grăitoare a adevăratei tine
reți o regăsim in munca 
oamenilor de la „Vulcan". 
O muncă ritmică, avintată, 
plină de sîrguințâ, răsplă
tită prin izbinzi demne de 
laudă. Planul primului se
mestru din cincinal a fost 
depășit la principalii indi
catori și cele mai bune re
zultate au fost obținute in 
domeniul îndeplinirii sarci
nilor pentru export.

Creativitate

și inovație
carea echipamentelor fer- 
moenergetice, se desfășoară 
în prezent un proces acce
lerat de înnoire și moder
nizare a producției, de in
troducere pe scară largă a 
progresului tehnic, de pro
movare a noului. Autor : 
întregul colectiv al între
prinderii.

— Inițiativa a aparținut, 
în mod firesc comuniștilor, 
ne spune tovarășul Ion 
Constantin, directorul ge
neral al întreprinderii. In 
urma dezbaterilor din or
ganizația de partid s-au 
constituit mai multe colec
tive lărgite de lucru, cu- 
prinzînd muncitori, maiș
tri, șefi de secții, proiec- 
tanți,' specialiști în orga
nizare* producției și a

peste 300 de măsuri tehnl- 
co-organizatorice și poli
tico-educative.

— O cifră impresionantă...
— ...Intr-adevăr, și pen

tru a nu ne risipi forțele, 
ne-am programat materia
lizarea lor în 3 perioade. 
Prima se încheie chjar de 
ziua noastră, a constructo
rilor de mașini.

înfăptuirile vorbesc de la 
sine despre hotărîrea și 
spiritul de răspundere co
munistă în care s-a desfă
șurat întreaga acțiune. Iată 
cîteva dintre ele : a fost 
pusă în funcțiune o nouă 
linie de tratament termic 
cu atmosferă controlată ; 
au fost elaborate o serie 
de tehnologii originale pen
tru confecționarea coturi-

presiune din 
ambuti.sate, a 
Ier, pînă nu 
portate ; prin 
s-au realizat o linie tehno
logică de alicare-vopsire, 
un stand de probe hidrau
lice și s-a lansat în exe
cuție o linie tehnologică în 
flux continuu pentru fabri
carea coturilor.

— O sarcină 
ce ne revine în 
cinai, desprinsă 
mentele Congresului 
XI-lea al partidului, 
pune în temă tov. Romeo 
VârgoHci, ihginer-șef cu 
pregătirea tehnică, constă 
în asimilarea cazanelor pe 
cărbune și, mai exact spus, 
pe lignit inferior.

Lista preocupărilor de zl 
cu zi ale constructorilor de 
utilaje de la „Vulcan" e 
departe de a fi epuizată. Ii 
punem punct, nu înainte 
de a consemna, alături de 
multele cîștiguri aduse e- 
conomiei naționale prin 
acest notabil efort colectiv, 
pe cel mai important din
tre ele : afirmarea și mai 
puternică în acest început 
de cincinal a capacității 
creatoare și măiestriei pro
fesionale a muncitorilor, 
sădirea în conștiințele tutu
ror a spiritului de înaltă 
responsabilitate comunistă 
în muncă.

deosebită 
acest cin- 
din docu- 

al 
ne

Cristian ANTONESCU



PAGINA 2 SCÎNTEIĂ — duminica 4 iulie 1976

I
I

I

FAPTUL
DIVERS
„Molidul — 
candelabru“

După cum consemnam re
cent în rubrica noastră, se 
părea că molidul-candelabru 
de la Argel, județul Sucea
va — unul dintre 
frumoși arbori de acest 
din țară — ar fi 
ță unică 
vinei. Iată insă 
rubrica noastră i-a stimulat pe 
cititori să-i găsească falnicului 
arbore un... frate. Și au găsit. 
Autori : membrii cercului de 
dendrologie-biologie de la Li
ceul industrial din Moldovița. 
Copacul are o înălțime de a- 
proximaitiv 20 metri și se află 
pe dealul Hincen.i. Firește, a 
fost pus și el imediat sub ocro
tirea legii.

După 30 
de ani

cei mai 
fel 

o prezen- 
pe plaiurile Buco- 

că nota din

A ieșit la pensie Constantin 
Grădinaru, șef de echipă .in ca
drul Combinatului siderurgic Ga
lați. A muncit la furnale, fără 
întrerupere, timp de 30 de ani. 
Mai întii la Hunedoara, apoi la 
Galați. A început-o cu furnale 
de capacitate mică și și-a înche
iat cariera la cele mai mari din 
țară, construite la Galați. Nu 
numai că n-a absentat nicio
dată în cei 30 de ani de muncă, 
dar nici măcar n-a știut ce în
seamnă întirzierea. Sărbătorin- 
du-l, jurnaliștii i-au dăruit, oda
tă cu pipa și bastonul — obiec
te tradiționale — și o statuetă 
reprezentind un siderurgist. Să-i 
aducă aminte de anii petrecuți 
lingă metalul incandescent.

Nici măcar 
un telefon

Intr-una din serile trecute, 
F.P., muncitor la întreprinderea 
de utilaj chimic din Făgăraș, 
pedala liniștit și corect pe bi
cicletă, îndreptindu-se spre oraș. 
Aflat sub influența alcoolului, 
la volanul autocamionului 21- 
BV-148, loan Munteanu l-a lovit 
pe biciclist care, după ce a fost 
proiectat in parbriz, spărgindu-l, 
a fost aruncat in șanț. In loc să 
oprească și să acorde primul a- 
jutor accidentatului, șoferul a 
accelerat și a fugit, ca un laș, 
de la locul faptei. Abia diminea
ța, cițiva cetățeni l-au găsit în 
șanț pe biciclist, intr-o stare 
foarte gravă, ducîndu-l urgent 
la spital.. Părtaș la lașitatea șo
ferului este și Marin Chim, 
aflat în cabina autocamionului 
in momentul producerii acciden
tului și „sfătuit" de șofer să nu 
sufle un cuvint despre cele întim- 
plate. Un telefon la „Salvare" și 
îrlcă era bine. Acum, nici el, 
nici șoferul nu vor fi „salvați" 
de răspundere.

Cu 
autobuzele 
după țigări

Gresorul Iuliu Szabo, de la 
coloana din Seini a întreprinde
rii de transporturi auto Baia 
Mare, a fost invitat de șoferul 
Aurel Demian să meargă îm
preună cu autobuzul pînă la 
acesta acasă, în satul Săbișa, de 
unde gresorul urma să vină îna
poi tot cu autobuzul. Cum gre
sorul era gresor și nu șofer, iar 
pe deasupra mai dăduse de 
dușcă și cîteva pahare de palin
că, a ajuns cum a ajuns înapoi, 
după care s-a urcat la volanul 
altui autobuz, cu care voia să 
meargă după țigări. N-a ajuns 
la țigări, ci intr-un șanț. în loc 
să se astîmpere, a luat alt auto
buz și a încercat din nou să 
plece după țigări. Dar n-a ajuns 
nici de astă dată prea departe, 
pentru că și pe autobuzul res
pectiv l-a proțăpit într-un pod. 
Noroc că a fost „stopat" de mi
liție. Altfel, gresorul lăsa coloa
na fără autobuze.

Depunătorul 
...depus

Era în puterea vîrstei. 
munca nu se omora, dar loan 
Savencu din Craiova 
cum s-ar zice, pe picior mare. 
Chiar dacă avea de plătit o 
consumație de cițiva lei, deși 
avea mărunțiș, el scotea su
ta... Să arate că are bani. Și 
avea. De unde ?

Ideea cu sutele i-a venit în 
ziua în care, incercind să-și 
procure bani de buzunar, a 
constatat că suma înscrisă pe 
libretul de economii al soției 
coborîse la 52,10 lei. Lui Sa
vencu nu-i venea să-și creadă 
ochilor, astfel încit a început 
să iscodească prin minte cam 
cum să sporească banii pe li
bret. A făcut ce-a făcut și a 
început să depună, fictiv, în 
fiecare zi, cîte 500 și cite 1 000 
de lei. Ba, nu zici că a în
ceput să depună și la Tirgu- 
Jiu (Craiova nu-i mai ajun
gea). După atîtea „depuneri" 
însă, economul a fost prins de 
organele de miliție și „depus" 
el însuși la locul cuvenit.

Cu
trăia,

primejdioasă
Ieșind de la lucru, Dumitru 

Antonescu, muncitor la între
prinderea de construcții hidro
tehnice Argeș, se îndrepta spre 
casă, in satul Vilcele. In loc să 
traverseze Argeșul peste podul 
care unește 'riul cu satul, el a 
apucat-o pe scurtătură, peste o 
conductă dezafectată, care apar
ținuse unei întreprinderi piteș- 
tene. Un pas greșit și D. A. a 
căzut in apă, fiind înghițit de 
valuri. De ce oare respectiva în
treprindere a „uitat" să demon
teze primejdioasa conductă ?

Rubrică redactată de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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w După seceriș—imediat 
la însămințarea culturilor duble

® O sarcină de mare importanță economică • 
De la recoltat la semănat, în 43 de ore • Desfășu
rarea tuturor lucrărilor în flux continuu ® Mijloacele 
mecanice grupate pe aceeași parcelă ® Organizarea 
schimburilor prelungite și efectuarea arăturilor pe 
timpul nopții • Prioritate însămînțării legumelor, car
tofilor și porumbului pentru boabe

Condițiile climaterice din țara 
noastră permit ca, pe terenurile eli
berate de cereale păioase și alte 
plante care se recoltează devreme, 
să se obțină, pînă toamna, o nouă 
recoltă de porumb boabe, legume, 
cartofi sau de plante furajere. Re
alizarea celei de a doua recolte se 
constituie astfel, în general, ca un 
mijloc principal de folosire intensi
vă și deplină a fondului funciar, 
pentru creșterea producției de po
rumb și asigurarea unei baze fura
jere îndestulătoare. Pe terenurile a- 
menajate pentru irigații. însămînța- 
rea unor suprafețe cit mai mari cu 
culturi duble reprezintă un factor 
esențial pentru sporirea eficientei e- 
conomice a irigațiilor și creșterea 
veniturilor la hectar.

In acest an, unitățile agricole de 
stat și cooperatiste au prevăzut să 
însămînțeze culturi succesive pe o 
suprafață de aproape 1,2 milioane 
hectare. Nu este o sarcină ușoară. 
Realizarea ei necesită o bună orga
nizare a muncii, o judicioasă repar
tizare a forțelor pentru însămînțarea 
culturilor succesive în cel mai scurt 
timp de la recoltarea cerealelor pă
ioase. Experiența anilor anteriori do
vedește că în condiții de irigare se 
pot obține producții medii la hectar 
de 2 500—3 000 kg porumb boabe și 
35—40 tone de porumb pentru siloz, 
Condiția esențială pentru realizarea 
unor astfel de recolte este respecta
rea perioadei optime de însămînțare. 
In general, intervalul de timp optim 
pentru însămințarea culturilor succe
sive este foarte scurt, 3—4 săptămîni, 
variind ca termene de la o zonă la 
alta. însă neputîndu-se depăși datele 
de 15—20 iulie. In condițiile acestui 
an intervalul de timp optim s-a re
dus și mai mult. După cum aprecia
ză specialiștii, starea de vegetație a 
culturilor este mai întîrziată cu circa 
două săptămîni fată de anii anteriori. 
Astfel, dacă anul trecut, la această 
dată, recoltarea orzului se apropia 
de sfîrșit, acum, această lucrare se 
află la început într-un număr mic 
de județe, iar recoltarea griului se 
apreciază că se va declanșa în unele 
județe din plin, în zilele care ur
mează. Pornind deci de la condițiile 
specifice acestui an, cum trebuie să se 
acționeze pentru buna desfășurare a 
însămînțării culturilor duble ? Pre
zentăm cîteva precizări făcute în a- 
cest sens de tovarășul Teodor Che- 
țan, director adjunct în Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare.

„Ceea ce se cere în mod deosebit 
în condițiile acestui an — ne-a spus 
interlocutorul — este scurtarea cît 
mai mult posibil a intervalului de 
timp dintre recoltare și însămînțare. 
Este imperios necesar ca. printr-o 
temeinică organizare a muncii și fo
losirea judicioasă a mijloacelor me

canice și forței de muncă necesare, 
pregătirea terenului și însămînțarea 
culturilor duble să se facă în cel mult 
48 de ore de la recoltarea cerealelor 
păioase. Aceasta impune respectarea 
cu strictețe a graficelor întocmite de 
direcțiile agricole județene privind 
executarea în flux continuu a tu
turor lucrărilor, de la recoltare, eli
berarea terenului de resturile vege
tale. fertilizare, la pregătirea tere
nului și însămînțarea lui. Este ne
voie deci ca utilajele să lucreze 
obligatoriu grupate, concentrate pe

Precizări 
ale ministerului

aceeași parcelă, pînă la încheierea 
tuturor lucrărilor".

Se desprinde concluzia că cerința 
obligatorie pentru reușita întregii ac
țiuni este de a semăna culturile du
ble in timpul cel mai scurt. Aceasta 
este condiția hotăritoare pentru ob
ținerea unor producții mari. în acest 
context, la pregătirea terenului, lu
crare care necesită volumul cel mai 
măre de muncă și de timp, conduce
rile stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii au datoria de a organiza 
activitatea in două schimburi și pe 
timpul nopții. Totodată, așa cum re
comandă specialiștii, pe terenurile 
care au umiditate suficientă în sol, 
îndeosebi din sistemele de irigații, 
pregătirea patului germinativ se 
poate face, cu foarte bune rezultate, 
numai prin două discuiri executate 
perpendicular. In acest fel, se re
duce consumul de energie mecanică 
și, mai ales, se scurtează considera
bil termenul de execuție a lucrări
lor. în scopul urgentării recoltării 
cerealelor păioase. și deci al creării 
unui front larg pentru însămînțarea 
culturilor duble, Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare a luat 
măsura ca din județele situate în 
partea de nord a tării, unde recol
tarea începe mai tîrziu, 800 de com
bine și 500 de prese de balotat paie 
să fie aduse in sprijinul unităților 
agricole din zonele de sud. O acțiu
ne de asemenea amploare, care ne
cesită cheltuieli mari, impune ea 
toate aceste mașini să fie folosite 
eficient', la întreaga capacitate, să se 
ia măsuri ca în fiecare unitate agri
colă eliberarea terenului să se facă 
concomitent cu recoltatul, pentru a 
se putea trace imediat la semănatul 
culturilor duble.

Ținind cont de complexitatea și 
volumul mare al lucrărilor care tre
buie executate în această perioadă,

organele agricole județene, comite
tele de partid și consiliile populare 
comunale, conducerile unităților a- 
gricole au datoria de a asigura toate 
condițiile tehnice și materiale, de a 
îndruma și controla desfășurarea în
tregii activități, pe baza programe
lor întocmite, astfel ca planul de în- 
sămînțări a culturilor duble să se 
îndeplinească pînă la ultimul hectar. 
In aceste zile, o atenție deosebită 
trebuie să se acorde însămînțării cu 
prioritate a culturilor duble de le
gume, cartofi și porumb pentru boa
be. Faptul că aceste culturi sint am
plasate numai pe terenuri irigate dă 
garanția obținerii unor producții si
gure, cu condiția să fie semănate în 
cel mai scurt timp.

Care sînt constatările asupra mo
dului de desfășurare a acțiunii de 
însămînțare a culturilor duble, la 
puțin timp de la declanșarea campa
niei de recoltare a cerealelor păioa
se ? Se impune o observație de ordin 
general : între suprafețele recoltate, 
deși nu sînt prea mari, și suprafe
țele însămințate cu culturi duble, 
deja s-a creat un decalaj. Astfel, din 
datele centralizate la Ministerul A- 
gricultuirii rezultă că. pînă la în.tîi 
iulie, din cele 90 000 ha cu orz recol
tate au fost însămințate numai 55 600 
ha. Decalajele se înregistrează tocmai 
în județele care au mari suprafețe de 
insămințat cu culturi duble, cum 
sînt : Dolj, Ialomița, Brăila, Teleor
man. Ilfov, Olt, Mehedinți și Buzău. 
Aceasta arată că nu in toate jude
țele acțiunea se desfășoară în flux 
neîntrerupt. Desigur, se poate spune 
că însămințarea culturilor duble este 
abia la început. Este adevărat. Dar 
tocmai din acest motiv, organele lo
cale de partid și de stat, toți specia
liștii din agricultură au datoria să 
desfășoare o activitate energică pen
tru grăbirea lucrărilor și executarea 
lor în flux continuu, pentru ca încă 
de la start să se elimine orice de
calaj între suprafețele recoltate și 
cele însămințate.

Un nou punct de atracție 
pentru turiști — motelul de ia 

Sove|a, județul Vrancea

Foto : S. Cristian

Cinstirea trecutului

istoric
„Permanențe ale istoriei poporului 

român" este genericul sub care a avut 
loc în județul Iași o largă acțiune cul- 
tural-educativă și artistică privind 
mai buna cunoaștere a locurilor păs
trătoare ale unor străvechi mărturii 
de existentă românească. Acțiunea a 
debutat cu un pelerinaj pe dealul Ce- 
tățuia din comuna Cucuteni, loc unde 
se află urme de viețuire ale culturii 
cu același nume. In cadrul manifes
tării, prof. univ. dr. docent Mircea 
Petrescu Dîmbovița și lectorul uni
versitar Dinu Marin de la Universi
tatea „Alex. I. Cuza" din Iași, au 
evocat tradițiile istorice străvechi ale 
acestei binecunoscute culturi.

In programul aceleiași acțiuni s-au 
înscris de asemenea vizite și întilniri 
cu oamenii de știință în orașul Hîr- 
lău, comuna Cotnari, la cetatea tra- 
co-getică de pe dealul Cătălina ș.a.

ÎN JUDEȚUL BUZĂU:

Recoltatul orzului s-a încheiat, 
a început secerișul griului

In întreprinderile agricole de stat 
și In unitățile cooperatiste din ju
dețul Buzău declanșarea secerișului 
la orz a fost precedată de temeinice 
pregătiri, atît în ce privește parcul 
de mașini, cit și forța de muncă și 
mijloacele de transport. Aceste mă
suri, urmărite cu răspundere în fie
care cooperativă și fermă din I.A.S. 
de specialiști și factorii de conducere, 
au condus la realizarea unei viteze zil
nice la recoltare superioară prevede
rilor. Ca urmare, ieri, yltimele 500 
hectare din suprafața de 6 700 hec
tare. cultivată cu orz în județul Bu
zău, au constituit frontul final de lu
cru pentru mecanizatori.

Organizarea lucrului în flux cu 
mașinile grupate, în fiecare unitate 
cooperatistă și de stat în vederea în- 
sămințării culturilor succesive, asigu
ră un ritm intens lucrărilor, evitarea 
pierderilor de umiditate din sol. Ast
fel, pînă seara, semănătorile au' dis

tribuit sămînta pe mai bine de 3 000 
hectare.

Menținerea timpului călduros în 
ultimele zile a dus la coacerea la
nurilor de grîu în unitățile coopera
tiste situate în zona sudică a jude
țului. După sondaje repetate, specia
liștii din 20 cooperative agricole bu- 
zoiene. între care C.A.P. Largu. Ma- 
xenu, Gălbinași, Boldu, Puiești, au 
declanșat secerișul griului.

După aprecierile specialiștilor, re
coltarea griului va intra în plin in 
următoarele 3—4 zile.

Biroul comitetului județean de 
partid a adoptat un amplu program 
de măsuri pentru desfășurarea în 
condiții optime a secerișului griului, 
măsuri pentru a căror materializare 
în teren este mobilizat întregul a- 
parat de partid și de stat, împreună 
cu toți specialiștii unităților agricole 
și alți factori de răspundere din 
instituțiile județene. (Mihai Bâzu).

Helioterapia
Climatul nostru marin are calități 

speciale, în primul, rind prin posibi
litățile de tratament la soare (helio- 
terapie) din luna mai și pină în oc
tombrie, cu durată mare de radiație 
ultravioletă : de la primele ore ale 
dimineții pînă la apusul soarelui. Pe 
de altă parte, el oferă condițiile unor 
contraste termice prin expunerea la 
soare a corpului, încălzirea lui de la 
nisip, aerul cald și soare, ce alter
nează cu efectul apei reci a mării și 
al valurilor (talasoterapie). Cercetări 
ale specialiștilor de la Institutul de 
medicină .fizică, bălneoclimatologie și 
recuperare ’ medicală au evidențiat că 
cele mai bune rezultate de călire a 
organismului se obțin în urma ex
punerii alternante Ia cald și rece, prin 
îmbăieri frecvente, eventual chiar 
de scurtă durată în apa mării, în 
timpul helioterapiei. Explicații utile 
în acest sens ne-au fost date de 
prof. univ. dr. NICOLAE TELEKI :

— Alternanța efectelor cald-rece 
determină antrenarea funcțiilor de 
termoreglare, îndeosebi printr-o mai 
bună adaptare a circulației sîngelui 
de la nivelul pielii, organismul fiind 
capabil să răspundă ulterior mai a- 
deovat la eventualele solicitări în se
zonul rece. Acest fapt are drept ur
mare reducerea unor afecțiuni cum 
sînt guturaiul, sinuzitele, faringitele, 
amigdalitele, ca și durerile muscu
lare, nevralgiile și alte boli provo
cate de răceală, de expunerea la 
frig.

Iradierile ultraviolete cu efecte 
chimice la nivelul pielii duc la opti
mizarea unor procese metabolice, 
fosfocalcice șile sistemului osos și 
neuro-muscuîar. Helioterapia este 
necesară in mod deosebit copiilor, 
cărora le asigură o creștere norma
lă, prevenindu-se rahitismul, mai 
frecvent întîlnit la copiii din orașe.

— Cum trebuie făcută corect o cură 
heliomarină ?

— Sînt cunoscute consecințele ne
gative ale excesului, pericolul pe 
care îl implică expunerea neadecvată 
la soare. Apariția arsurilor de dife
rite grade poate compromite întrea
ga cură sau concediul de odihnă ; de 
aceea, este indicată o pregătire prea
labilă, prin expunerea progresivă la 
soare, înainte de a pleca la mare, pe 
terase, la ștranduri ori în aer liber. 
Consecințe foarte grave pot avea și 
insolațiile, adesea însoțite de tulbu
rări generale ale organismului. Ca

În slujba sănătății 
și vieții oamenilor

100 da ani de la înființarea Societății 
de Cruce Roșie din România

Numărîndu-se printre primele, So
cietatea de Cruce Roșie din Româ
nia a adus, de-a lungul anilor, 
o contribuție importantă la apă
rarea sănătății și vieții oameni
lor, la dezvoltarea continuă a spi
ritului de solidaritate și întra
jutorare umană in rîndurile popu
lației — trăsătură adine înrădăcinată 
în firea poporului român, Ală
turi de organele sanitare, Socie
tatea de Cruce Roșie s-a afirmat și pe 
tărîmul luptei cu bolile și epidemii
le, al educației sanitare, al amelio
rării stării de sănătate a populației. 
Medicii, infirmierii și surorile de 
Cruce Roșie au participat încă din 
prima zi a creării societății la lup
tele care au dus 
la cucerirea inde
pendenței de stat 
în 1877. A fost 
primul mare exa
men trecut cu 
succes de mem
brii societății. Ei 
au înscria pagini nepieritoare de ab 
negație și sacrificiu și in timpul ce
lor două războaie mondiale, contri
buind la alinarea suferințelor celor 
răniți, ale populației civile afectate.

In condițiile istorice create de in
surecția națională armată, antifascis
tă și antiimperialistă de la 23 August 
1944, Crucea Roșie s-a integrat orga
nic în marea acțiune de redresare 
economico-socială a țării, de vinde
care a rănilor pricinuite de război, a 
contribuit la lărgirea rețelei de uni
tăți sanitare și de asistență socială, la 
înființarea de spitale, dispensare, 
case de naștere, posturi de prim-aju- 
tor, cantine, cămine. Prin echipe vo
lante de medici și infirmiere volun
tare ale Crucii Roșii au fost acordate 
consultații, s-au distribuit medica
mente la copii, femei gravide, oameni 
bolnavi.

După reorganizarea ei în anul 1947, 
în concordanță cu noile realități ale 
țării, Crucea Roșie, în colaborare cu 
celelalte organizații obștești, cu Mi
nisterul Sănătății, Ministerul Educa
ției și învățămîntului, cu cadrele me- 
dico-sanitare, a desfășurat și desfă
șoară, sub îndrumarea permanentă a 
partidului, o amplă activitate educa-

General colonel Mihai BURCĂ 
președintele Consiliului Național 
al Societâții de Cruce Roșie

și călirea organismului
atare, este bine să se respecte o do
zare progresivă a helioterapiei, cu 
expuneri de la cîteva minute in pri
mele zile, pînă la cîteva ore către 
sfîrșitul curei. Pentru evitarea inso- 
lației, copiii mici și vîrstnicii îndeo
sebi trebuie să-și acopere capul și 
să evite expunerea la soare in orele 
de prinz, cind radiația calorică este 
intensă. De asemenea, persoanele 
mai sensibile la căldură trebuie să 
prefere orele de dimineață, cind ra
diația calorică (razele infraroșii) 
este mai redusă, sau orele după-amie- 
zii Urzii, către apusul soareluiu Lat 
persoanele suferinde, cu diferita a-
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terapia acționează asupra întregului 
organism prin mecanisme complexe, 
de la favorizarea formării vitaminei 
D2 cu acțiune antiinflamatorie foarte 
utilă și în tratamentul bolilor de 
piele, pînă la stimularea tuturor 
funcțiilor organismului, prin stimuli 
favorabili menținerii stării generale 
de sănătate. Dintre bolile de piele 
sint favorabil influențate de curele 
heliomarine îndeosebi psoriazisul, 
acneea juvenilă, eczemele cronice re- 
cidivante, ca și unele boli congenita
le, cum ar fi de pildă ichtioza. Efec- 
ite'bune' In bolile de piele se obțin 
prin expunerea progresivă la soare, 
începînd cu o jumătate de oră și mă
rind treptat durata pînă la 2—3 ore 
zilnic. Pentru persoanele suferinde, 
cele mai indicate sint primele ore ale 
dimineții, cu iradiații ultraviolete 
mai bogate.

— Există șl contraindicata cu ca
racter mai special care trebuie cunos
cute ?

tivă. în cadrul căreia au fost pregătiți 
sute de mii de cetățeni pentru acor
darea primului ajutor, a organizat 
formațiuni sanitare voluntare, cursuri 
de surori etc. Crucea Roșie depune o 
stăruitoare activitate în favoarea creș
terii numărului de donatori onorifici 
de sînge, pentru salvarea vieții se
menilor lor.

Un moment de o deosebită impor
tanță în viața organizației noastre
I- au constituit Hotărirea Secretaria
tului C.C. al P.C.R. din februarie 
1972, îndrumările prețioase date de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind îmbunătățirea activității de

Cruce Roșie în •- 
tapa actuală.

Astăzi, Crucea 
Roșie din țara 
noastră reunește 
în cadrul celor 
peste 28 000 de or
ganizații ale sale 

mai bine de cinci milioane de mem
bri. în acțiunea de o înaltă semnifi
cație etică a donării onorifice de sîn
ge s-au înrolat sute de mii de cetă
țeni ; peste 350 000 pe persoane acțio
nează în cadrul grupelor sanitare și 
al posturilor de prim ajutor : mii și 
mii de femei au absolvit sau urmează 
cursurile de surori ale Crucii Roșii. 
Se cuvine subliniat că formele de ac
tivitate menite să contribuie la ridi
carea nivelului de cultură sanitară a 
populației au luat un caracter de 
masă. Organizația noastră și-a adus 
contribuția la marile acțiuni profilac
tice, colaborind cu Ministerul Sănă
tății și cu celelalte organizații de 
masă și obștești, precum și cu dife
rite instituții care contribuie nemij
locit la înfăptuirea politicii sanitar- 
sociale.

In contextul preocupărilor neobo
site ale partidului și statului nostru 
pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor externe ale României socialiste. 
Societatea de Cruce Roșie îșî aduce și 
ea contribuția la înfăptuirea acestui 
obiectiv, participînd activ la solu
ționarea problemelor specifice activi
tății sale pe plan internațional. în 
același timp. Crucea Roșie din țara 
noastră a acordat sprijin material 
unor popoare de pe glob care au avut 
de suferit de pe urma calamităților 
naturale — inundații, secetă, cutre
mure — sau a conflictelor armate. în 
prezent, organizația noastră are rela
ții cu peste 124 de societăți similare 
din tot atîtea țări ale lumii și parti
cipă la activitatea a numeroase or
ganisme internaționale. Recent, țara 
noastră a găzduit o prestigioasă ma
nifestare internațională — cea de-a
II- a Conferință a societăților de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie din 
țările balcanice.

Acum, cînd Societatea de „Cruce 
Roșie" începe un nou secol de exis
tență, întregul său activ este hotărît 
să-și sporească eforturile pentru a 
contribui la apărarea sănătății și vie
ții populației, la creșterea nivelului 
de cultură sanitară a acesteia, la pro
movarea ideilor umanitare ale orga
nizației în întreaga lume.
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fecțiuni sau cu o mal mare sensibi
litate față de ultraviolete, heliotera
pia trebuie dirijată după metode mai 
precise de dozare, stabilite și con
duse de către medici și personalul 
de specialitate din stațiunile de pe 
litoral. Efectele curei heliomarine 
sînt la fel de bune din luna mai 
pînă tîrziu, toamna. Unor persoane 
suferinde, de exemplu cardiacilor, ne
vroticilor, li se recomandă să prefere 
lunile mai, iunie, septembrie, cînd 
stațiunile sînt mai puțin aglomerate 
și pot beneficia de mai multă liniște, 
de căldură moderată, fără pericol de 
inșolație. Luna septembrie, pe lito
ralul nostru, este de cele mai multe 
ori foarte plăcută, indicată pentru a- 
cele categorii de bolnavi, care nu 
trebuie să se expună la căldură ex
cesivă.

în legătură cu virtuțile curei de 
soare, aer, apă, în general, cu rolul 
helioterapiei in prevenirea bolilor de 
piele, a căror frecvență a crescut 
simțitor în ultimele decenii, am soli
citat unele precizări tovarășului prof, 
univ. dr. AUREL GH. CONU, șeful 
clinicii de dermatologie din Spitalul 
Colentina.

— Specialiștii din clinica noastră 
au putut constata ameliorarea într-o 
serie de afecțiuni ale pielii după pe
rioadele de cură balneoclimaterică. 
Explicația constă în faptul că helio-

— în general, acestea sînt stabilite 
de medic de la o situație la alta. în 
cazul bolilor de piele, helioterapia nu 
se recomandă la cei cu puseu acut 
(cind leziunile sînt mai active), ci 
numai după un tratament prealabil, 
care să ducă la liniștirea procesului 
patologic. Dar, atît oamenii sănătoși, 
cît și cei care se prezintă la cură 
pentru tratarea diferitelor afecțiuni 
trebuie să acorde atenție perioadei 
de aclimatizare, pentru a preveni a- 
cele tulburări de adaptare (exemplu: 
stări de neliniște, inapetență, ame
țeli ș.a.) care ar putea compromite 
cura. Aclimatizarea presupune expu
nerea progresivă la soare și la îm
băieri în apă rece.

— Ce rol atribuiți regimului ali
mentar în cadrul curei de odihnă și 
tratament 7

— Alimentația are un rol însem
nat, în sensul că ea poate contribui 
la obținerea efectelor bune ale unei 
cure bine dozate. Un regim alimen
tar cu consum moderat de grăsimi, 
pe bază de fructe și legume crude, 
contribuie la stimularea funcțiilor de 
refacere ale întregului organism. Și 
bineînțeles, eliminarea alcoolului și, 
pe cit este posibil, reducerea fuma
tului și a consumului de cafea, care 
diminuează efectele binefăcătoare 
ale curei de soare și aer.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Produse de largă utilitate 
ale industriei locale tlmisene

Unitățile de industrie locală din 
județul Timiș au încheiat primul se
mestru din acest an cu succese re
marcabile. Ele au realizat suplimen
tar produse în valoare de aproape 
32 milioane lei.

— Acest spor — ne spune ing. 
loan Staicu, director general al Gru
pului întreprinderilor de industrie 
locală Timiș — se datorește amplei 
inițiative muncitorești privind ridi
carea continuă a eficienței activității 
economice. Nu este loc de muncă în 
unitățile noastre unde să nu se fi 
aplicat măsuri pentru utilizarea cu 
randament sporit a capacității utila
jelor și instalațiilor, pentru introdu
cerea și generalizarea tehnologiilor 
moderne, pentru valorificarea su
perioară a materiilor prime și mate
rialelor. Concomitent, am continuat 
pe un plan superior — mobilizați de 
marile obiective ale cincinalului a- 
firmării revoluției tehnico-științifice 
— înnoirea și diversificarea produc
ției, prin asimilarea de produse cu 
caracteristici superioare. Astfel, am 
introdus în fabricație și am livrai 
beneficiarilor noștri 52 de produse 
noi, majoritatea fiind bunuri de con
sum : autosifoane de doi litri, biblio
teci modulate, geamantane și genți 
de voiaj, diferite sortimente de pro
duse zaharoase și de patiserie, nu
meroase alte articole, care se bucură 
de aprecierea cumpărătorilor.

O contribuție deosebită la obține
rea realizărilor amintite au adus co
lectivele de muncitori și specialiști 
de la Combinatul de industrie locală 
Timișoara și de la întreprinderea 
„Timișul" din Lugoj. (Cezar Ioana).

f y ■■■ ............. -  —•■■■ - - ■ ■  - ..................... ..............  • .. ...   „..eWMWV*   -  ..................................................

• DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE • DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE •
;xiii

Prea multa
„relaxare"... strica
„Ce mi-am zis, o zi-două pot să mă mai 

relaxez și eu. tot sint in Capitală. într-a 
treia — țin minte, era într-o miercuri — 
mi-am spus că sîmbătă, cel tîrziu, trebuie 
să plec acasă, cei de la serviciu s-ar pu
tea să-mi. observe lipsa... Sîmbătă seara 
însă, la un bal, am cunoscut o fată 
și i-am dat întilnire duminică. După in- 
tilnire, cind m-am uitat la ceasul din gară 
— pe-al meu îl vindusem cu două zile 
înainte, nemaiavînd bani de țigări — am 
constatat că personalul plecase...".

Așa a început — după propriile mărtu
risiri — degringolada morală a unui tinăr. 
Numele lui : Pompiliu Platănea. Vîrsta : 25 
ani. Profesia : șofer. Domiciliul : comuna
Florica, județul Buzău.

„Istoria" pe care o relatăm este, după 
cum se vede, simplă : la sfîrșitul unei 
săptămîni, P P. a venit cu unele treburi 
în Capitală. Dar o zi a luat locul alteia, 
săptăminile s-au făcut luni — P. P. a 
continuat să rămînă în Capitală. Fără
să muncească. A vîndut ceasul, alte o- 
biecte de uz personal. Intr-o bună zi 
n-a mai avut ce vinde. Și atunci, fos
tul șofer... a început să cerșească. Da,

ați citit corect : cerșetor la 25 de ani. 
Cu un loc de muncă pe care de bunăvoie 
l-a părăsit, cu o profesie căutată la toate 
întreprinderile din Capitală și din țară... 
După aceea și-a extins gama preocupări
lor în afara legii. A trecut la escrocherii. 
Ochea cite un posesor de autoturism și, 
în schimbul unei hîrtii de 25 lei — soli
citate și primite pe loc — promitea... o 
canistră de benzină. Care promisiune, fi
rește, n-avea cum să și-o țină.

Surprins și judecat imediat, P. P. a fost 
obligat la 6 luni muncă contravențională. 
Spre binele lui. sperăm să-i deprindă din 
nou gustul, să revină pe drumul traiului 
cinstit.

conducătorul secției în care lucrează E. B. 
Deși știa că Emilian Beldiman nu posedă 
carnet de conducere, șeful secției i-a dat 
ordin — ilegal — să se urce la volanul unui 
tractor U 650 și... să se ducă tocmai într-o 
comună dintr-un județ învecinat pentru a 
tracta o cisternă cu combustibil ! Ordin pe 
care — deși la început a refuzat să-l exe
cute — pînă la urmă, E. B. l-a îndeplinit.

Firește, în veghea sa exigentă asupra 
siguranței circulației pe drumurile publice, 
organelor de miliție nu le-a fost greu să-l 
depisteze pe șoferul improvizat și să dis
pună trimiterea lui In fața instanței de 
judecată. Alături de acesta a fost însă tri
mis și sancționat penal și șeful in cauză : 
Ion Niță.

Disciplină... 
contra legii ?!

— Nu plec, șefule ; e ilegal...
— Ți-am spus să pleci, pleci și gata...
Discuția de mai sus a avut loc nu de 

mult între doi membri ai colectivului din 
cadrul S.M.A. Văleni de Munte. Primul — 
„recalcitrantul" — se numește Emilian 
Beldiman și lucrează aici în calitate de 
mecanic agricol. Cel de-al doilea — șeful 
autoritar — se numește Ion Niță și este

„Primă" 
de încurajare

Prin hotărîre judecătorească definitivă, 
Steliana Tănăsescu — fostă gestionară a 
magazinului nr. 41 Mislea, aparținător de 
C.L.F. Cîmpina — a fost condamnată la 
1 an și 4 luni închisoare. Pentru proasta 
gospodărire a bunurilor încredințate — 
multe dintre ele s-au degradat datorită in

dolenței exgestionarei — pentru sustrage
rile și „cadourile" pe care S. T. obișnuia 
să le facă din tejgheaua sau rafturile uni
tății.

Așadar, după faptă și răsplată ! Ceea ce 
reține însă atenția nu este atît cazul in 
sine, cît, mai ales, ceea ce am putea numi 
istoricul cazului. Și iată de ce.

La un moment dat, observind unele în
călcări de lege in activitatea Stelianei Tă
năsescu, factorii de răspundere din cadrul 
unității au dispus efectuarea unui inven
tar de fond la magazinul cu pricina. Și in
ventarul a confirmat : S. T. se făcea deja 
vinovată de încălcarea legii, prejudiciind 
avutul obștesc cu suma de 9 363,60 lei. Sur
prinzător însă, exigența conducerii unității 
s-a oprit doar la constatare. Cei în cauză 
s-au mulțumit doar să-i impute infrac
toarei suma amintită. Fără să sesizeze 
organele competente, fără să ia măsuri de 
înlocuire imediată a gestionarei, așa cum 
cerea legea. Ceea ce a determinat-o pe 
S. T. să acționeze... la fel ca mai înainte. 
Mai întîi a acoperit prejudiciul de la 
vechea sustragere... săvîrșind alta nouă. 
După care și-a reluat liniștită activitatea 
de... (proastă) gospodărire a avutului ob
ștesc. Așa se face că, peste numai cîteva 
săptămîni din momentul in care a fost ile
gal „iertată" și menținută în gestiune, a- 
ceasta a „reușit" să aducă un nou preju
diciu — mai mare decît primul I — avu
tului obștesc.

De ce. tovarăși de la C.L.F. Cîmpina ?
Așteptăm cuvenitul răspuns 1

Din caietul 
grefierului

„Subsemnatul contest măsurătoarea fă
cută la cererea reclamantului deoarece 
aceasta a avut loc după ploaie, cind pă- 
mintul era ud și dospit, de unde și cei 
20 m teren ieșiți în plus la măsurătoare, 
peste partea mea din acte, pe care, chipu
rile, i-aș fi acaparat prin mutarea parilor, 
noaptea, cînd reclamantul era plecat de 
acasă".

(Fragment din motivele de recurs ale 
lui Gh. P.. dosar civil 3789/1975, Tri
bunalul Capitalei, secția a IH-a ci
vilă).

„Intr-adevăr, in timpul filmului, am flu
ierat de mai multe ori ; prin asta nu am 
vrut să tulbur însă liniștea sălii — cum 
greșit s-a consemnat de organele de mi
liție — ci să-i atrag unui prieten de-al 
meu atenția să-i pună la loc poșeta fetei 
de lingă el, pentru că, urmărit fiind, nu 
era frumos ceea ce făcea...".

(Fragment din apărarea lui Ilie B., 
zis „Mutu", condamnat pentru tulbu
rarea liniștii publice, huliganism și 
complicitate la furt, dosar penal 921/ 
1976, Judecătoria sectorului 4).

TItus ANDREI
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc dumneavoastră personal, Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român și Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia pentru felicitările și urările prietenești transmise cu prilejul realegerii 
mele în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Folosesc prilejul pentru a vă ura dumneavoastră personal multă sănă
tate, fericire și noi succese în făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru prosperitatea patriei dumneavoastră.

Sint convins că colaborarea dintre partidele și țările noastre va continua 
să se întărească și să se dezvolte, in interesul prieteniei frățești dintre cele 
două popoare, în interesul unității și coeziunii comunității socialiste, cauzei 
socialismului și păcii in lume.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Cronica :
Simbătă a părăsit Capitala delega

ția Asociației femeilor de știință din 
Grecia, care a făcut o vizită în țara 
noastră.

In timpul șederii în țara noastră, 
delegația a avut convorbiri cu to
varășa Lina Ciobanu, președinta Con
siliului Național al Femeilor, cu 
acad. Teodor Burghele, președintele 
Academiei Republicii Socialiste Româ
nia. cu membri ai birourilor comi
tetelor județene ale femeilor din Bra
șov. Suceava și Iași.

Oaspeții au vizitat întreprinderi e- 
conomice, instituții de învățămînt și 
social-culturale, monumente istorice.★

Cu prilejul împlinirii a 35 de ani 
de la declanșarea insurecției armate

zilei
a popoarelor Iugoslaviei împotriva 
cotropitorilor fasciști, Comitetul foș
tilor luptători antifasciști din Repu
blica Socialistă România și Comite
tul organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist au adresat o te
legramă de felicitare Federației a- 
sociațiilor de combatanți din 
pentru eliberare națională a 
viei S.U.B.N.O.R.

*
Sîmbătă s-a desfășurat la 

simpozionul „Noutăți în construcția 
de mașini11. La lucrări au luat parte 
cercetători, cadre universitare de la 
institutele politehnice din Iași și 
București, tehnologi, ingineri, econo
miști.

războiul 
Iugosla

Suceava

(Agerpres)

COMUNICAT
privind vizita oficială în Republica Socialistă România

a ministrului afacerilor externe al Republicii Cipru,

de

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Felicitările dumneavoastră în legătură cu noul progres înregistrat 

partidul nostru în alegerile politice au fost deosebit de plăcute.
Succesul obținut răsplătește politica partidului și activitatea militanților 

noștri. Acest important rezultat ne solicită să dezvoltăm în mod coerent ini
țiativa noastră de a uni, în jurul obiectivelor de reînnoire a țării, toate 
forțele populare și democratice. întărit ca urmare a acestor consensuri, 
partidul nostru va continua lupta sa pentru pace, democrație și socialism 
in Europa și în lume.

Dorim partidului dumneavoastră, poporului român și dumneavoastră 
personal noi succese în viitor.

Cu vie prietenie,
ENRICO BERLINGUER

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de călduroasele felicitări și urări cordiale, pe care ați 
binevoit să mi le adresați cu ocazia sărbătorii noastre naționale, vă mulțu
mesc, în modul cel mai sincer, și vă transmit, la rindul meu, in numele 
poporului, al Consiliului Suprem al Revoluției și al guvernului malgaș, cele 
mai bune urări de fericire personală și de prosperitate continuă pentru po
porul român prieten.

Este și convingerea mea că relațiile de prietenie și cooperare dintre po
poarele și țările noastre se vor dezvolta în mod armonios in interesul reci
proc și al păcii în lume.

Cu înaltă considerație,
DIDIER RATSIRAKA

Președintele
Republicii Democratice Madagascar

Ziua internațională a cooperației
A devenit o tradiție ca prima 

sîmbătă din luna iulie să fie desem
nată Ziua internațională a coopera
ției, prilej pentru cooperatorii din 
întreaga lume de a-și reafirma — 
așa cum se arată în declarația A- 
lianței Cooperatiste Internaționale 
(A.C.I.) — „solidaritatea și eficien
ța organizațiilor lor, ca mijloace de 
emancipare economică și garanție a 
păcii în lume11.

Cele trei organizații cooperatiste 
din tara noastră, membre ale A.C.I. 
— Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție. Uniu
nea Centrală a Cooperativelor Meș
teșugărești și Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Consum — preocu- 
pîndu-se permanent de dezvoltarea 
relațiilor de colaborare cu organiza
țiile similare din alte țări, partici
pă activ la acțiunile și manifestă
rile întreprinse de Alianța Coopera
tistă Internațională, sprijină activi
tatea A.C.I. îndreptată spre infăptui- 
rea idealurilor de progres economic 
și social în lume. Recunoașterea in
ternațională a eforturilor permanen
te pe care le depune mișcarea coo
peratistă din tara noastră pentru 
promovarea ideilor de pace și co
laborare — parte integrantă a poli
ticii generale a partidului și statu
lui nostru — s-a concretizat, intre 
altele. în organizarea la București și 
Sinaia, în anii 1971 și 1973, a unor 
importante acțiuni ale A.C.I.

Membrii cooperatori din țara noas
tră. manifestîndu-și sentimentele de 
solidaritate cu cooperatorii din în
treaga lume, aniversează în acest an 
Ziua internațională a cooperației cu 
un bilanț bogat în realizări, contri
buind prin munca lor la înfăptuirea 
politicii partidului de dezvoltare 
multilaterală a țării, de satisfacere 
a cerințelor mereu crescînde de 
mărfuri și servicii ale populației. 
Astfel, membrii cooperativelor agri
cole au sporit an de an producția 
agricolă — vegetală și animală —
sigurînd cantități tot mai mari de 
produse agroalimentare pentru apro
vizionarea populației, pentru lărgirea 
bazei de materii prime a industriei. 
Intărindu-și în permanență baza e- 
conomico-financiară. cooperativele a- 
gricole de producție au devenit u- 
nități economice puternice, exercită 
o influentă sporită asupra dezvoltă
rii dq ansamblu a satului românesc.

Cooperativele meșteșugărești des
fășoară o largă activitate în dome-

a-

niul prestărilor de servicii pentru 
populație, contribuind totodată la îm
bogățirea sortimentului de bunuri de 
consum, la lărgirea relațiilor noas
tre economice externe, prin valori
ficarea la export a numeroase pro
duse.

La rîndul său, cooperația de con
sum acționează pentru aprovizionarea 
cu mărfuri a populației sătești și sa
tisfacerea cerințelor de servicii ale 
locuitorilor din mediul rural. Ea rea
lizează și un important volum de a- 
chizițil de produse agroalimentare 
din gospodăriile țărănești, asigurînd 
astfel o mai bună valorificare a pro
duselor agricole, intensificarea schim
bului economic dintre sat și oraș.

Cele două congrese cooperatiste 
care au avut loc în acest an — Con
gresul cooperației de consum și Con
gresul cooperației meșteșugărești — 
trecînd în revistă succesele obținute 
de organizațiile cooperatiste respec
tive în cincinalul încheiat au stabi
lit sarcini importante ce revin cop- 
peratiei in perioada 1976—1980, 
lumina hotărlrilor Congresului 
XI-lea al partidului. Mesajele de 
salut adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu celor două congrese con
stituie un îndreptar prețios pentru 
întreaga activitate a cooperatorilor, 
acestora revenindu-le în continuare 
sarcina de a aduce o contribuție spo
rită la realizarea obiectivelor econo
mice ale planului unic de dezvol
tare a țării. Prin constituirea recen
tă — pe baza hotărîrii Comitetului 
Politic Executiv ai C.C. al P.C.R. — 
a Consiliului central și a consilii
lor locale ale cooperației s-a creat 
și cadrul organizatoric propice coor
donării unitare a eforturilor între
gului sector cooperatist din țara noas
tră. în vederea dezvoltării activității 
de producție și prestări de servicii, 
pentru realizarea unei colaborări 
conlucrări tot mai strînse — atît 
nivel central, cit și pe plan local 
între organizațiile cooperatiste.

Succesele importante cu care mem
brii cooperatori din țara noastră, 
alături de toți oamenii muncii, au 
încheiat înainte de termen cincina
lul 1971—1975 sînt o temelie traini
că a reușitelor viitoare, pentru a-și 
aduce contribuția lor la edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră, la promovarea 
idealurilor de progres economic și 
social in lume.

Mihai IONESCU

in 
al

vi 
la

Expoziția republicană a concursului 
pentru pionieri și școlari „Minitehnicus-1976"

Muzeul deSîmbătă dimineața, la 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România s-a deschis expoziția repu
blicană a concursului de creație teh
nică pentru pionieri și școlari „Mi- 
nitehnicus — 1976“, în care sint pre
zentate peste 400 lucrări din domeniile 
electronicii, electromecanicii, con
strucțiilor de mașini, mecanizării a- 
griculturii, protecției muncii, mode- 
lismului și jucăriilor.

Au luat parte tovarășul Ion Ursu, 
membru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, membri ai con
ducerii unor ministere și instituții 
centrale.

Expoziția ilustrează activitatea din 
cadrul cercurilor tehnico-aplicative 
pionierești din școli, unități econo
mice și case ale pionierilor, cuprin- 
zînd lucrări selecționate din aproxi
mativ 32 090 obiecte executate de peste 
48 000 pionieri și școlari din întreaga 
țară. Multe din exponate au aplicabili
tate în procesul de învățămînt, în 
producția de jucării, precum și în 
diverse domenii de activitate ale eco
nomiei naționale.

Expoziția reprezintă o ilustrare 
concludentă a modului în care Orga
nizația pionierilor se preocupă de le
garea învățămîntului de producție, 
de pregătirea tinerei generații pen
tru muncă și viață.

(Agerpres)

LA COMBINATUL PETROCHIMIC BRAZI

Productivitate sporită, indici superiori 
a instalațiilorde exploatare

Exploatarea la parametri su
periori celor planificați a tutu
ror instalațiilor, creșterea conti
nuă a productivității muncii — 
sînt două din obiectivele prin
cipale in întrecerea socialistă a 
rafinorilor și petrochimiștilor de 
la Brazi. în aceste direcții sînt 
îndreptate eforturile maiștrilor 
și operatorilor, care, printr-o 
supraveghere atentă a procese
lor tehnologice și prin respec
tarea cu strictețe a rețetelor de 
fabricație și disciplinei tehnolo
gice. caută să evite orice stag
nare, orice oprire rieplanificată a 
producției. în felul acesta, s-a 
reușit să se introducă în prelu
crare cantități sporite de materii

prime și să se obțină, de la în
ceputul anului și pînă în pre
zent. produse petroliere și petro
chimice in valoare de aproape. 
100 milioane lei. Totodată, pe 
panoul succeselor au fost con
semnate și rezultate bune la 
indicatorul productivitatea mun
cii : un plus de 6 402 lei produc- 

■ ție, față de nivelul planificat, 
obținută de către fiecare anga
jat. Cele mai bune rezultate in 
această întrecere a pasiunii și 
hărniciei au fost obținute de 
către colectivele de muncă de la 
instalațiile de cracare catalitică, 
de cracare termică, de la secți
ile de fenol, anhidridă Italică și 
altele. (C. Căpraru).

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia. George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Ci
pru, Ioannis Cl. Christophides, a e- 
fectuat o vizită oficială în România 
între 29 iunie și 3 iulie 1976.

In timpul vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Cipru.

între cei doi miniștri de externe 
au avut loc convorbiri oficiale, des
fășurate într-o atmosferă de cordia
litate și înțelegere reciprocă, privind 
relațiile bilaterale între cele două 
țări, problema cipriotă și alte pro
bleme internaționale de interes co
mun.

La convorbiri au participat :
— din partea română : Vasile Gliga, 

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Iuliu Dobroiu, director. Valentin Li- 
patti, ambasador în Ministerul Afa
cerilor Externe, și Ion M. Anghel, în
sărcinat cu afaceri a.i. al României 
în Cipru ;

— din partea cipriotă : Nicos Kra
nidiotis, ambasadorul Ciprului în Ro
mânia, Michael Sherifis, directorul 
Diviziei pentru problemele politice 
și bilaterale in Ministerul Afacerilor 
Externe, și Christodulos Pasiardis, 
șeful de cabinet al ministrului de ex
terne.

Miniștrii au subliniat importanța 
pe care guvernele lor o acordă dez
voltării relațiilor de prietenie și co
laborare intre România și Cipru, ba
zate pe respectarea independenței și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

In acest cadru s-a evidențiat voința 
.ambelor părți de a acționa pentru 
lărgirea continuă a schimburilor co
merciale și promovarea cooperării e- 
conomice și industriale. Cele două 
părți au convenit că încheierea în 
perioada următoare a acordului de 
colaborare și cooperare economică, 
industrială și tehnică, de lungă du
rată, precum și a acordului comercial 
și de plăți pe termen lung va con
tribui la dezvoltarea 
terale, îndeosebi pe

Cei doi miniștri au 
tatea schimburilor de
ce intre ministerele de externe 
celor două țări privind evoluția rela
țiilor bilaterale și problemele interna
ționale.

Ambele părți au convenit să inten
sifice colaborarea lor pe plan cultural- 
artistic, al învățămîntului, sportului, 
care contribuie la mai buna cunoaște
re reciprocă între cele două popoare.

Ambele părți au evidențiat impor
tanța Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa și convingerea 
lor că toate prevederile Actului final 
trebuie transpuse in viață de către 
toate statele semnatare și au subliniat 
că trebuie întreprinse eforturi hotă- 
rîte pentru edificarea securității șl

cooperării pe continent. In acest con
text, ei au apreciat că este necesar să 
se întreprindă eforturi pentru adop
tarea de măsuri efective de dezanga
jare militară și dezarmare pe conti
nent. Cei doi miniștri consideră că 
Reuniunea de la Belgrad din 1977 a 
reprezentanților țărilor participante 
trebuie să fie bine pregătită și să se 
desfășoare în cele mai bune condi
ții, sa contribuie la întărirea proce
sului de înfăptuire a securității și la 
promovarea cooperării în Europa.

Cele două părți consideră că, în ca
drul eforturilor pentru realizarea 
securității in Europa, un loc impor
tant revine transformării regiunii bal
canice într-o zonă de înțelegere, co
operare și bună vecinătate.

Cei doi miniștri au examinat cu a- 
tenție deosebită situația gravă din Ci
pru și au reafirmat necesitatea unei 
soluții juste și trainice a problemei 
cipriote, bazată pe respectarea strictă 
a suveranității, independenței, inte
grității teritoriale și nealinierii Repu
blicii Cipru, precum și pe crearea 
condițiilor necesare ca ambele comu
nități cipriote să poată conviețui în 
pace și cooperare. Cei doi miniștri au 
considerat că problema cipriotă, care 
amenință pacea și securitatea în Eu
ropa și în lume, trebuie rezolvată în 
primul find de ciprioți înșiși, fără 
nici un amestec sau presiune din a- 
fară. Ei au subliniat necesitatea im
perioasă a soluționării urgente a aces
tei probleme, prin aplicarea deplină 
a rezoluțiilor pertinente ale Organiza
ției Națiunilor Unite privind Ciprul.

Miniștrii au exprimat preocuparea 
guvernelor lor pentru instaurarea 
unei păci trainice și juste în Orientul 
Apropiat. Cele două părți și-au re
afirmat poziția, după care soluționa
rea conflictului trebuie să se bazeze 
pe retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate în timpul 
războiului din 1967, rezolvarea 
blemei poporului palestinean, 
form intereselor și aspirațiilor 
legitime, inclusiv prin formarea
stat propriu, și pe respectarea inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor din zonă.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
atașamentul față de principiul regle
mentării pașnice a diferendelor in
ternaționale și au afirmat convinge
rea lor că respectarea principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității depline în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
nefolosirii forței sau a amenințării 
cu folosirea forței în relațiile dintre

pro- 
con- 
sale 

unui

tv
DUMINICA, 4 IULIE 1976
PROGRAMUL 1

8.30 Deschiderea programului.
8,40 Tot înainte ! Emisiune pentru pio

nieri.
8,35 Film serial pentru copii : „Biîndul 

Ben". Episodul 3.
Viața satului.
100 de ani de la înființarea Socie
tății de Cruce Roșie din România. 
(Documentar).
Bucuriile muzicii.
De strajă patriei.
Telex.
Album duminical — De la munte 
la mare.
„Flacăra11, film documentar. O 
epopee a luptei pentru libertate a 
popoarelor Iugoslaviei în cel de-al 
Il-lea război mondial.
Magazin sportiv olimpic. „Miinchen 
1972 — Montreal 1976“. Emisiune re
trospectivă.
Film serial : „Varianta Omega". 
Ultimul episod.
Drum de glorii. Concurs pentru 
tineret dedicat aniversării a 100 de 
ani de la cucerirea independenței 
de stat a României.
Bicentenar. (Reportaj).
1001 de seri.

10,00
11,15

11.45
12,30
13,00
13,05

14,40

14,55

16,10

17,20

18,40
19.20
19,30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămînt. Cetă

țile dacice din Moldova (II).
20.20 Festivalul filmului muzical la TV. 

Film artistic : „A fost odată un 
Hollywood". Producție a studiouri
lor americane. Scenariul și regia : 
Jack Haley jr. Cu : Fred Astaire, 
Virginia Bruce, Joan Crawford, 
Bing Crosby, Leslie Caron, Jimmy 
Durante, Deanna Durbin, Nelson 
Eddy, Clark Gable, Judy Garland, 
Jean Harlow, Gene Kelly, Mario 
Lanza, Jeanette McDonald, Eleanor

© SPORT e SPORT © SPORT O SPORT © SPORT © SPORT

ȘAH
In runda a 15-a a turneului inter

zonal de șah de la Manila, marele 
maestru român Florin Gheorghiu a 
remizat cu marele maestru sovietic 
Iuri Balașov, rezultat consemnat și 
in partidele Quinteros—Spasski și 
Mecking—Liubojevici. Polugaevski l-a 
învins pe Torre, Ribli pe Tan Lian, 
iar Hort a ciștigat la Biyiasas. Ce
lelalte partide s-au întrerupt. Lider 
al clasamentului se menține marele 
maestru cehoslovac 
cu 11 puncte, urmat de Mecking 
(Brazilia) — 10 puncte și două parti
de întrerupte. Florin Gheorghiu ocupă 
locul șase, cu 8 puncte.

POPICE
La Tg. Mureș s-a disputat ieri 

primul meci dintre echipa locală 
Voința și formația Ferencvaros Bu
dapesta, contind pentru „Cupa cam
pionilor europeni11 la popice, femi
nin. Sportivele românce au obținut 
victoria cu scorul de 2 546—2 460 po
pice doborite.

TENIS
S-au încheiat întrecerile celei de-a 

90-a ediții a turneului internațional 
de tenis de la Wimbledon, competi
ție care

Vlastimil Hort,

în fiecare an reunește pe cei

relațiilor bila- 
plan economic, 
subliniat utili» 
vederi periodi- 

ale

mai buni jucători și jucătoare din 
lume. Proba de simplu bărbați a fost 
ciștigată de tinărul campion suedez 
Bjorn Borg, care l-a întrecut în fi
nală cu 6—4, 6—2, 9—7 pe tenismanul 
român Ilie Năstase.

Iată rezultatele celorlalte două fi
nale : dublu femei : Evert, Navrati
lova—King, Stove 6—1, 3—6, 7—5 ; 
dublu mixt : Roche, Durr—Stockton, 
Casals 6—3, 2—6, 7—5.

CICLISM
de-a 9-a etapă a Turului ci- 

~___ ’ ', disputată între
orașele Velenje și Varazdin, a revenit 
rutierului sovietic A. Slauta, (132 km 
în 3h 08’ 30”. Cu primul pluton, la 
46” față de învingător, au sosit și ci
cliștii români M. Romașcanu. I. Cojo- 
caru și N. Savu.

în clasamentul general individual 
se menține lider Averin (U.R.S.S.), 
urmat de Frelih (Iugoslavia) la 
2’08”. Mircea Romașcanu se află pe 
locul 9. la 5’21”. Clasamentul pe echi
pe : 1. U.R.S.S. ; 2. Iugoslavia ; 3. Po
lonia ; 4. R.F. Germania ; 5. Olanda ; 
6. Danemarca ; 7. România ; 8. Bul
garia ; 9. selecționata Sloveniei. As
tăzi se desfășoară ultima etapă : Va
razdin—Zagreb (142 km).

Cea 
clist al Iugoslaviei,

1N CÎTEVA
• în

nai al ...
baschet de la Hamilton (Canada) s-au 
înregistrat următoarele rezultate : O- 
landa—Brazilia 95—90 (45—42) ; Iu
goslavia—Spania 96—71 (46—28) ; Ce
hoslovacia—Mexic 102—59 (48—30). în 
clasament, pe primul loc se află e- 
chipele Iugoslaviei și Mexicului (cu 
cite 7 puncte), urmate de Spania și 
Cehoslovacia (cite 6 puncte), Brazi
lia și Olanda (cite 5 puncte). In com
petiția feminină. S.U.A. a învins cu 
89—73 (60—34) echipa Cubei, iar Po
lonia a întrecut cu 83—76 (38—42)

penultima zi 
competiției

a turneului fi- 
preolimpice de

RÎNDURI
formația Bulgariei. Pe primul loc în 
clasament se află S.U.A. (cu 4 punc
te), urmată de Bulgaria, Polonia (cite 
3 puncte) și Cuba (2 p).

• La apropiatele Jocuri Olimpice de 
la Montreal. Polonia va fi reprezen
tată de o delegație cuprinzînd 258 de 
sportivi și sportive. Printre selecțio- 
nabili se află și 25 de sportivi care 
au cucerit medalii la J.O. de la Miin- 
chen sau Ciudad de Mexico. Lotul 
de atletism numără 103 atleți și 42 
atlete, in frunte cu celebra sprinteră 
Irena Szewinska.

Actualitatea 
la atletism

Pe stadionul Republicii din Capi
tală au început campionatele republi
cane de atletism pentru juniori, la 
care participă peste 300 de tineri 
și tinere din toate județele țării. în 
prima zi de întreceri, Otilia Șomă- 
nescu a egalat recordul național la 
100 m plat cu timpul de H”7/10. 
Aceeași probă la bărbați a revenit 
lui Stelian Văduva, cu 10”5/10. Proba 
de săritură în înălțime băieți a fost 
cîștigată de Alexandru Pati, 
zultatul de 2,04 m.★

Cu prilejul unui concurs 
desfășurat sîmbătă la Sofia, 
cuta sportivă bulgară Ivanka

cu re-

atletic, 
cunos- 

_____ ___ __ _ Hrlsto-
va a stabilit un nou record mondial 
la aruncarea greutății : 21,87 m.

„TULNICUL MOȚILOR". Sub 
acest generic, Ia Cîmpeni (Alba), 
s-a desfășurat cea de-a IV-a ediție 
a unui prestigios festival cultural- 
artistic. Programul a cuprins, prin
tre altele, o sesiune de comunicări 
și referate pe tema „Realizările și 
perspectivele luminoase de dezvol
tare a zonei Munților Apuseni11, or
ganizarea unei expoziții pe tema 
„Moții — prezență activă în făuri
rea valorilor materiale și spirituale 
ale societății noastre11, o paradă a 
portului popular, obiceiurilor folclo
rice și de muncă, un montaj litc- 
rar-muzical-coregrafic („Partidului 
— inima, c’ntecul și versul"), un 
spectacol al formațiilor din Cîmpeni, 
Abrud, Avram Iancu, Bistra, Bucium. 
• LA BALVANYOS (Covasna) s-a 
desfășurat cea de-a IX-a ediție a 
tradiționalului festival al cîntecului, 
dansului și portului popular „Bal- 
vanyos ’76“. Peste 10 000 de specta-

Powell, Norma Shearer, Frank Si
natra, Esther Williams.

22.20 24 de ore.
PROGRAMUL 2

10,00—11,30 Matineu simfonic.
20,00 Eroi îndrăgiți de copii.
20,25 Ora melomanului.
21.20 Din ’ lirica universală j „Vîntu-n 

veghe s-a oprit1*.
21,40 Film serial : „Lucas Tanner".

LUNI, 5 IULIE 1976
PROGRAMUL I

16,00 Album Teleșcoală.
16.30 Emisiune in limba maghiară.
19,00 Imagini din Venezuela.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Avanpremieră.
20,05 Teatru-dezbatere. Primul episod ; 

„Scrisori pentru doi adolescenți".
21.20 Roman-foileton : „Țăranii". Episo

dul 2 — „Iarmaroc".
22,10 24 de ore.

toate statele este hotărît.oare pentru 
asigurarea 
lume.

Cele două părți și-au exprimat în
grijorarea față de cursa ascendentă 
a înarmărilor și consideră că trebuie 
să se facă pași hotărîți pentru a se 
pune capăt acestei evoluții pericu
loase, prin măsuri efective în direc
ția realizării dezarmării generale și 
complete și, în primul rînd, a dezar
mării nucleare.

De ambele părți s-a exprimat con
vingerea că lichidarea subdezvoltării 
constituie una din problemele fun
damentale ale epocii actuale, care in
teresează toate statele și popoarele 
lumii. Ambele părți au subliniat ne
cesitatea ca toate statele să acțio
neze cu hotărire pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru făurirea unei 
noi ordini economice internaționale, 
juste și echitabile.

Cele două părți au subliniat rolul 
tot mai important pe care țările ne
aliniate îl joacă în viața internațio
nală pentru menținerea păcii și secu
rității, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice în lume.

Miniștrii au reliefat importanța 
deosebită pe care guvernele lor o 
acordă O.N.U. și rolului pe care 
aceasta trebuie să-1 joace în soluțio
narea problemelor internaționale și 
au reafirmat dorința lor de a con
tribui 
cității 
cii și 
varea 
toate statele și in democratizarea re
lațiilor internaționale.

De ambele părți s-a exprimat sa
tisfacția față de buna colaborare din
tre delegațiile celor două țări în ca
drul O.N.U., al altor organisme și 
conferințe internaționale, în acțiunile 
țărilor în curs de dezvoltare și s-a 
convenit să se întărească această 
cooperare.

Părțile au apreciat că vizita ofi
cială in România a ministrului afa
cerilor externe 
a contribuit la 
de prietenie și 
două țări.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Cipru, Ioannis CI. Christo- 
phides, a adresat ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, invita
ția de a face o vizită oficială in Ci
pru. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data urmînd a fi stabilită 
prin canale diplomatice.

păcii și securității in

la creșterea rolului și efica- 
organizației în asigurarea pă- 
securității în lume, în promo- 
înțelegerii și colaborării între

al Republicii Cipru 
dezvoltarea relațiilor 
colaborare între cele

Plecarea din Capitală
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala ministrul afacerilor externe al 
Republicii Cipru, Ioannis Christophi- 
des, împreună cu soția, care, la in
vitația ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de George 
Macovescu, cu soția, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion M. Anghel, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al României la Nicosia, 
de alte persoane oficiale.

A fost prezent Nicos Kranidiotis, 
ambasadorul Ciprului în țara noastră.

(Agerpres^

vremea ijȘ:
$ :::::::

PROGRAMUL 2
Telex.
Restituiri istorice.
Festivalul filmului muzical la Tele
viziune. Filmul artistic „O stea 
cade din cer" — producție a stu-. 
diourilor din R.F.G. Premieră TV. 
In distribuție : Ina Bauer, Toni 
Sallier, Susi Nicoletti. Regla : Geza 
von Cziffra.
Meridiane melodii. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Film serial pențru copil : „Biîndul 
Ben". (Episodul 3).

20,25 întilnire cu... Margareta Pîslaru, 
Stela Popdscu șl Ștefan Bănica, 
Modul nostru de viață.
Telex.
Tezaur de cîntec românesc. (Oas
peți de peste hotare lnterpretînd 
muzică românească).
Studioul de poezie.

17,00
17,05
17,30

19,00
19,20
19,30
20,00

20.55
21,15
21,20

Margareta Pîslaru,

Ieri In țară : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul mai mult senin. Izolat, 
în sud-vestul Transilvaniei, s-au sem
nalat descărcări electrice. Vintul a su
flat slab pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă intre 21 
grade la Suceava și Intorsura Buzăului 
și 28 grade in cea mai mare parte din 
Cîmpia de Vest și Cîmpia Dunării. In 
București : Vremea a fost frumoasă șl 
călduroasă, cu cerul senin. Vintul a su- 
flgt slab pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 29 grade.

Timpul probabil pentru 5, S și 7 iulie. 
In țară : Vreme in general frumoasă, 
cu cerul mai mult senin. Unele innorări 
se vor produce in nordul și estul țării, 
unde izolat vor cădea ploi de scurtă du
rată Însoțite șl de descărcări electrice. 
Vînt potrivit. Temperatura va înregistra 
o ușoară scădere. Minimele vor fi cu
prinse intre 8 și 18 grade, iar maximele 
între 20 și 30 grade, local mal ridicate. 
In București : Vreme in general fru
moasă. cu cerul variabil. Vint slab. 
Temperatura aerului ușor variabilă.

LaItiHeprlnderea de prefabricate din beton Craiova

Crește și se diversifică producția
Colectivul de muncitori, tehni

cieni și ingineri al întreprinderii 
de prefabricate din beton Craio
va a 
na te 
plan, 
lor, 
mari . ____
fabricate, stilpi electrici, diverse 
alte prefabricate.

— Concomitent cu preocupări
le pentru realizarea integrală a 
indicatorilor de plan, cadrele 
tehnice din întreprinderea noas
tră acționează cu hotărire și in 
direcția sporirii și diversificării 
producției — ne spune inginerul 
Valentin Smărăndescu, directo
rul întreprinderii. Producția glo
bală industrială realizată în a- 
cest an este de aproape 10 ori 
mai mare față de anul de debut 
— 1964. Dacă acum zece ani fa
bricam aproximativ 25 de sorti
mente, ponderea fiind deținută

obținut in acest an însem- 
depășiri ale sarcinilor de 
Au fost livrate beneficiari- 
peste prevederi, panouri 
pentru locuințe, tuburi pre-

de șpalierii pentru vii și diver
se prefabricate simple, in pre
zent noi realizăm in producția de 
serie 160 de sortimente, iar pon
derea o reprezintă elementele 
spațiale, între care apartamente 
complet finisate in întreprindere, 
panouri mari pentru locuințe și 
panouri de închidere pen
tru hale industriale. Pentru a 
aduce o contribuție sporită la îm
bunătățirea aprovizionării popu
lației cu materiale de construc
ție, in cadrul întreprinderii 
noastre s-a deschis un magazin 
de prezentare și desfacere cu 
toate materialele prefabricate 
necesare construcției de locuințe. 
Cei interesați pot găsi aici ele
mente de zidărie, plăci de faian
ță, diverse materiale prefabri
cate, mochete sintetice, obiecte 
sanitare, diferite modele de ta
pet, linoleum și altele. (Nicolae 
Băbălău).

In spatele „cortinei aurite" a societății de consum
Tinere victime

ale flagelului drogurilor
Zilele trecute la spi

talul din Desio, unul 
din cele mai importan
te centre din Brianza, 
in apropiere de Mi
lano, a fost înregistra
tă moartea incă a unei 
victime a drogurilor : 
un tînăr de 19 ani, pe 
nume Eugenio Fag- 
giani, care locuia cu 
familia la Nova Mila
nese. Moartea lui Eu
genio Faggiani survine 
la puțin timp după 
aceea a lui Flavio 
Nannini, un student de 
21 de ani, din Milano. 
Acestea slnt doar ulti
mele cazuri înregis
trate, care fac parte 
din marele „aisberg11 — 
cum definea o pu
blicație amploarea vi
ciului drogurilor. Cine 
urmărește îndeaproa
pe fenomenul știe 
că doar o infimă 
parte din cazurile de 
deces ca urmare a fo
losirii drogurilor sînt 
anunțate ca atare ; 
marea majoritate sint 
trecute in categoria 
deceselor determinate 
de alte cauze.

Flagelul drogurilor 
s-a răspindit, în acești 
ultimi ani, in progre
sie geometrică. „In 
prezent, situația este 
tragică, dar ar putea să 
devină catastrofală11 — 
declara recent ziarului 
„LA STAMPA11 profe
sorul Romolo Rossi de 
la Universitatea din 
Genovg, care conduce

primul centru italian 
pentru prevenirea și 
tratarea toxicomaniei. 
„Avem de-a face cu un 
fenomen care trebuie 
înfruntat așa cum se 
înfruntă de obicei ho
lera sau alte epidemii 
de acest gen“.

Drogurile afectează 
în primul rînd pe ti
neri. 80 la sută din 
drogați — arăta un 
reprezentant al poliției 
din Milano — sînt ti
neri fără de lucru, ti
neri pe care societatea 
i-a îndepărtat spre pe
riferia sa. Majoritatea 
sociologilor apreciază 
că flagelul drogurilor 
s-a extins paralel cu 
alte flageluri ale so
cietății capitaliste : e- 
migrația, . șomajul, 
foamea, alienarea. „So
cietatea de consum11 — 
arată sociologii — i-a 
făcut pe multi tineri, 
în special din păturile 
mai avute, să creadă 
că orice le este permis, 
că nu au datorii, ci 
numai drepturi față de 
colectivitate.

Flagelul drogurilor 
este și unul din facto
rii de creștere a crimi
nalității. Pentru a-și 
procura drogurile care 
se ridică la prețuri 
exorbitante, tinerii și 
tinerele recurg la furt, 
prostituție, delicte. Pa
ginile ziarelor de aici 
sînt pline de astfel de 
fapte. Maurizio Parola 
din Lissone a __ _
dintr-un oficiu poștal 
1,2 milioane de lire pe

fu ret

care i-a cheltuit pe 
droguri. Franco Lan- 
gani din aceeași loca
litate a fost prins fu- 
rind în același scop în 
mijloacele de transport 
în comun. Doar două 
exemple din multe al
tele. Nu puțini sînt ti
nerii care o dată ajunși 

poartă a 
devin 

înșiși traficanți de 
riscindu-și 

pro- 
și 

libertate. Iar 
urma acestor 
cîștigă sume 
un lanț întreg 

contra-

pe această 
autodistrugerii 
ei 
droguri, 
astfel nu numai 
pria sănătate, dar 
propria 
de pe 
victime 
enorme 
de traficanți, ____
bandiști, mari și mici 
negustori.

Extinderea 
drogurilor a 
nat — mai 
timpul din 
adevărate semnale de 
alarmă. In Lombardia 
a fost constituită o co
misie regională de an
chetă. La Genova, con
siliul comunal a adop
tat o lege specială 
pentru combaterea fe
nomenului. Dar, după 
părerea cercurilor de
mocratice din țară, 
esențial este să se ac
ționeze pentru schim
barea acelor condiții 
sociale și a acelor 
structuri care generea
ză continuu extinderea 
acestui nenorocit fla
gel al lumii capitaliste.

flagelului 
determi- 
ales în 
urmă —

Radu BOGDAN
Roma

tori au aplaudat formații artistice 
din județele Buzău, Brașov, Vran- 
cea, Prahova, Harghita și Covasna, 
care au ilustrat, printr-un valoros 
program, ideile simpozionului „Cul
tura populară — factor de seamă 
în formarea conștiinței socialiste11. 
Ca, de altfel, și expoziția de cusă
turi, cioplituri în lemn, ceramică, 
deschisă cu acest prilej. • 1N JU
DEȚUL IALOMIȚA, odată cu înce
perea secerișului, s-a dat startul in 
cea de-a IX-a ediție a „Festivalu
lui spicelor de aur“, cuprinzătoare 
întrecere artistică a formațiilor din 
satele Bărăganului, omagiind lucră
torii ogoarelor. La încheierea sece
rișului (la care, desigur, participă 
din plin și artiștii) : o paradă a jo
cului, cîntecului și portului popu
lar. • LA TG. JIU a avut loc dez
baterea științifică pe tema „Dez
voltarea economică, social-politică 
și culturală a zonei Amaradiei, in

perioada 1976—1990“, valorificînd o 
parte din studiile și cercetările de 
teren întreprinse în această zonă 
de un colectiv de profesori și stu- 
denți de la Universitatea din Cra
iova. Au participat și cercetători

din secția de sociologie a Acade
miei de științe sociale și politica, 
in frunte cu acad. Henri H. Stahl, 
precum și specialiști din alte cen
tre ale țării. • PESTE 300 DE PIO
NIERI, COMANDANȚI DE UNI
TĂȚI ȘI DETAȘAMENTE din Pia
tra Neamț și București au participat 
la intîlnirea cu activiștii de partid, 
excursii tematice, excursii la mo
numentele istorice și In unități e- 
conomice, focuri de tabără, în ca
drul celui de-al V-lea FORUM JU-

DEȚEAN AL PIONIERILOR — Pia
tra Neamț. • „JUDEȚUL SUCEA
VA pe coordonatele sistematizării11 
se intitulează fotoexpoziția editată 
recent, ilustrînd prin schițe, grafi
ce, fotografii, date statistice ampla 
dezvoltare social-economică a loca
lităților Țării de Sus. • „ASTAZI 
LUMEA NE CUNOAȘTE", concur
sul județean de poezie organizat la 
Cluj-Napoca pentru promovarea ti
nerelor talente, s-a încheiat. Pre- 
mianții acestui concurs, ca și cel 
ai întrecerii „Patriei — fapta și cu- 
vîntul11 vor participa Ia festivalul 
„Octavian Goga11, iar din rîndul ce
lor mai buni la această competiție 
vor fi selecționați participanții la 
concursul național de poezie „Ni
colae Labiș11. • LA BERZUNȚI 
(Bacău) s-a deschis tradiționala ta
bără de creație a plasticienilor a- 
matori. Lucrările cele mai repre
zentative vor fi expuse la salonul

permanent al Casei de cultură a 
sindicatelor din Bacău. • LA COM
BINATUL SIDERURGIC DIN HU
NEDOARA s-a deschis expoziția 
elevilor și studenților din munici
piu. Alături de produsele tehnice 
realizate de elevi sînt expuse o 
seamă de instalații, dispozitive, a- 
pargtură tehnică, concretizări ale 
proiectelor de diplomă ale studen
ților hunedoreni. • LA MOLDOVA 
NOUA (Caraș-Severin) s-a desfă
șurat „Festivalul cîntecului și por
tului de pe clisura Dunării. • FI
NAL DE STAGIUNE LA OPERA 
ROMANA DIN TIMIȘOARA, mar
cat prin două premiere : „Mariana 
Pineda11 și „Interogatoriul din zori11, 
creații ale compozitorului Doru Po- 
povici. Conducerea muzicală : Mi
hai Beleavcenco-Popescu ; regia : 
George Zaharescu.

Corespondenții „Scînteil*
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BICENTENARUL PROCLAMĂRII INDEPENDENȚEI NAȚIONALE 

A STATELOR UNITE ALE AMERICII

Excelenței Sale Domnului GERALD R. FORD
Președintele Statelor

împlinirea a două secole de la proclamarea indepen
denței Statelor Unite ale Americii îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă transmite, în numele meu personal și al 
poporului român, dumneavoastră și întregului popor a- 
merican prieten un cald mesaj de felicitare și cele mai 
bune urări de prosperitate și progres.

Ziua de 4 iulie 1776, cînd Congresul S.U.A. a adoptat 
Declarația de independență, proclamînd drepturile in
alienabile ale omului, dreptul la viață și dreptul la li
bertate, afirmînd totodată principiul suveranității po
porului, constituie un moment de excepțională însemnă
tate în istoria țării dumneavoastră, un eveniment cu 
adinei semnificații internaționale.

între poporul român și poporul american s-au stator
nicit de-a lungul anilor relații strinse de prietenie, co
laborare și respect reciproc, ilustrate prin contactele per
manente între cele două țări și popoare.

în contextul semnificativ al acestei importante aniver-

Unite ale Americii
sări a poporului american îmi reamintesc cu plăcere de 
vizita pe care ați efectuat-o în România împreună cu 
doamna Betty Ford în vara anului 1975, în cadrul căreia 
am consemnat cu satisfacție continua dezvoltare a rela
țiilor româno-americane, pe baza egalității în drepturi, 
a respectării independenței și suveranității naționale, a 
neamestecului în treburile interne, expresie elocventă a 
aplicării consecvente a atașamentului celor două țări la 
principiile înscrise în documentele noastre comune.

Bicentenarul independenței Statelor Unite ale Ameri
cii îmi oferă prilejul de a-mi exprima încă o dată con
vingerea că raporturile româno-americane vor cunoaște 
noi și importante evoluții pozitive in toate domeniile, 
contribuind în continuare la promovarea cursului spre 
destindere internațională, la întronarea în relațiile dintre 
state a principiilor de justiție și echitate, la cooperarea 
dintre toate țările lumii, în interesul păcii și securității 
între popoare, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

RAPORTURI DE COLABORARE PRIETENEASCA 
sub auspiciile stimei și respectului reciproc

r » — «-» >
ABIDJAN 3 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Coasta de Fildeș, 
Felix Houphouet Boigny, a primit pe 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, șeful de
legației române la lucrările celei de-a 
61-a sesiuni _ . ~
și Social al Organizației Națiunilor 
Unite.

Cu acest _____ . .
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
fost transmis șefului statului ivorian 
un mesaj de prietenie, împreună cu 
urări de sănătate și fericire perso
nală. iar poporului ivorian urări de 
prosperitate și pace.

Mulțumind, președintele Republicii 
Coasta de Fildeș a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae Ceaușescu 
sentimentele sale de prietenie, cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului român 
urări de noi succese. Președintele ~~ 
lix Houphouet Boigny a evocat 
deosebită satisfacție întilnirea 
președintele Nicolae Ceaușescu 
septembrie 1973, apreciind-o ca 
moment de importanță istorică pen
tru evoluția relațiilor dintre cele două 
țări. Evocînd personalitatea președin
telui Republicii Socialiste România și

a Consiliului Economic

prilej, din partea pre-

Fe- 
cu 
cu 

din 
un

contribuția plină de originalitate Ia 
statornicirea unor raporturi noi în
tre state, la instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, pre
ședintele Coastei de Fildeș a carac
terizat convorbirile fructuoase avute 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
cum și relațiile dintre cele două țări, 
ca model de dialog și raporturi ba
zate pe egalitate și respect reciproc 
între state cu orînduiri sociale 
rite.

Abordîndu-se aspecte privind 
luția raporturilor dintre cele două 
țări, președintele ivorian a exprimat 
hotărîrea de a se acționa pentru pro
movarea, în continuare, în toate do
meniile, a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări. S-au 
trecut, totodată. în revistă probleme 
internaționale de interes comun, in
clusiv cele aflate pe agenda actua
lei sesiuni a Consiliului Economic și 
Social al O.N.U.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
au fost prezenți ambasadorul Româ
niei la Abidjan, Ion Dumitru, pre
cum și Simeon Ake, președintele 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U.

dife-
evo-

Președintele Venezuelei l-a primit pe ambasadorul 
României

încheierea sesiunii Adunării Naționale
a Republicii Socialiste Vietnam

Poporul american marchează astăzi 
o zi de însemnătate deosebită a isto
riei sale : împlinirea a 200 de ani 
de la proclamarea independenței 
Statelor Unite — evenimentul isto
ric care a consacrat ruperea le
găturilor de supunere a celor 13 
colonii engleze de pe litoralul ves
tic al Atlanticului față de metro
polă și a deschis drumul afirmării 
poporului american ca națiune liberă 
și independentă, al formării și dez
voltării Statelor Unite ale Americii.

Poporul român salută bicentenarul 
S.U.A., animat de sentimente de 
prietenie, stimă și prețuire față de 
poporul american, ale cărui însușiri 
— hărnicie, spirit întreprinzător, ca
pacități creatoare — s-au materiali
zat in remarcabile realizări în do
meniile economiei, științei și tehni
cii, culturii, aducînd o importantă 
contribuție la dezvoltarea civilizației 
universale. Aniversarea de azi este, 
totodată, un plăcut prilej de a evoca 
bunele raporturi dintre România și 
Statele Unite, care au vechi tradiții 
și cunosc o dezvoltare favorabilă în 
zilele noastre.

într-adevăr — așa cum atestă pa
ginile de istorie — „Declarația de in
dependență" din 4 iulie 1776, războiul 
de eliberare purtat de pionierii revo
luției americane — prima revoluție 
anticolonială — au avut ecou și 
pe meleagurile românești, unde 
poporul nostru ducea el însuși o 
luptă necurmată împotriva domina
ției străine, pentru libertate și neatir- 
nare. După constituirea statului mo
dern român, între țara noastră și 
S.U.A. s-au statornicit relații consu
lare, iar ulterior, la puțin timp după 
cucerirea independenței de stat a 
României. In 1880, au fost stabilite și 
relații diplomatice. Cu prilejul instală
rii primei lor reprezentanțe diploma
tice la București, S.U.A. au recunos
cut oficial independența și suverani
tatea statului român. în aceste 
condiții, între cele două state s-au 
dezvoltat schimburile reciproce în 
economie, cultură și în alte domenii.

Spre satisfacția ambelor popoare, 
aceste vechi legături prietenești, după 
ce, în decursul timpurilor, au înre
gistrat cunoscutele evoluții, își găsesc 
continuare și amplificare în condi
țiile actuale. După cum se știe. Româ
nia, adîncind prietenia și solidarita
tea cu celelalte țări socialiste, promo
vează, totodată, o politică de largă co
laborare cu toate statele lumii, în spi
ritul coexistenței pașnice, participă 
activ la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de va
lori materiale și spirituale. în contex-

♦
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

telor Unite ale Americii, care în a- 
cest an marchează bicentenarul in
dependenței acestei țări, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, a transmis o telegramă de fe
licitare secretarului de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

S.U.A. la București, Harry G. Bar
nes jr., a organizat, sîmbătă diminea
ța. o conferință de presă, la care au 
luat parte reprezentanți ai ziarelor 
centrale, ai Agerpres și Radiotelevi- 
ziunii, precum și ai unor publicații 
periodice.

tul acestei politici active și construc
tive se înscrie și preocuparea pen
tru dezvoltarea continuă a raporturi
lor pe multiple planuri dintre Româ
nia și Statele Unite ale Americii. 
Evoluția favorabilă a acestor ra
porturi oferă o mărturie concludentă 
a faptului că este pe deplin posibil 
ca țări atit de diferite în ce privește 
orinduirea social-politică, mărimea 
și forța economică să promoveze în
tre ele raporturi de colaborare rod
nică, într-un spirit de încredere, în
țelegere și respect mutual.

în dezvoltarea ascendentă a ra
porturilor româno-americane un rol 
determinant au avut contactele și in- 
tilnirile de la București și Washing
ton dintre președinții celor două 
state. Desfășurate în spiritul stimei 
și înțelegerii mutuale, convorbirile la 
nivel înalt, hotăririle adoptate cu 
aceste prilejuri au stimulat puternic 
dezvoltarea relațiilor bilaterale. în- 
scriindu-se, totodată, ca un factor 
important în conturarea unui curs 
nou, pozitiv al vieții internaționale, 
îndreptat spre destindere și colabo
rare. în primul rind ca urmare a 
acestor contacte, raporturile dintre 
cele două țări au înregistrat în ulti
mii ani tendința spre amplificare și 
extindere pe multiple planuri. Baza 
fertilă a acestora o constituie 
documentele semnate de cele două 
țări — „Declarația comună a pre
ședinților României și Statelor 
Unite ale Americii" și „Declara
ția comună cu privire la coope
rarea economică, industrială și teh
nică" ; consacrînd noile principii ale 
dreptului și eticii internaționale — 
principiile stimei, respectului și avan
tajului reciproc, egalității în drepturi, 
neamestecului, sub nici un motiv; în 
afacerile interne, dreptul fiecărui stat 
de a-și alege și dezvolta liber siste
mul politic și social — aceste docu
mente au creat nu numai un cadru 
politic și juridic propice dezvoltării 
relațiilor reciproce, dar au marcat și 
un aport substanțial la generalizarea 
acestor principii pe plan mondial.

După cum arăta președintele repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„Actualul cadru al relațiilor dintre 
România și Statele Unite ale Ameri
cii asigură dezvoltarea atit a unei 
colaborări largi bilaterale, cit si a 
unei conlucrări pe pian internațional 
în soluționarea diferitelor probleme, 
inclusiv in domeniul economic, legate 
de pace, de securitate, de o nouă or
dine economică internațională, de în
făptuirea unei lumi mai drepte și mai 
bune".

Atit România, cit și S.U.A. și-au 
manifestat în repetate rînduri dorin
ța de a face ca relațiile româno-ame-

★
După ce a prezentat aspecte legate 

de sărbătorirea a 200 de ani de exis
tență a S.U.A.. precum și realizări 
ale poporului american, ambasadorul 
a răspuns la întrebările adresate de 
ziariști.

Referindu-se la relațiile dintre 
S.U.A. și România, el le-a caracteri
zat ca fiind bune, între cele două țări 
și popoare existînd un dialog deschis. 
Ambasadorul a relevat, în continuare, 
că se depun reciproc eforturi pentru 
căutarea mijloacelor și căilor menite 
să impulsioneze relațiile bilaterale, 
pleeîndu-se de la concluziile și hotă
ririle la care au ajuns președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gerald ford. în

ricane să se dezvolte continuu. „Lu
mea complexă in care trăim — a de
clarat președintele Ford — se carac
terizează prin diversitate și ne dăm 
seama de importanța relațiilor strinse 
cu o astfel de țară care se afirmă prin 
independență și vigoare. România 
și-a ciștigat admirația poporului ame
rican pentru contribuția sa pozitivă la 
realizarea ințelegerii în lume".

în ultimii ani s-au intensificat conr 
tactele și consultările la diferite nive
luri — membri ai guvernului, congres
meni, alte personalități ale vieții pu
blice americane au vizitat România, 
fiind primite de președintele Nicolae 
Ceaușescu, după cum reprezentanți ai 
țării noastre au vizitat S.U.A. și au 
fost primiți de președintele G. Ford. 
De asemenea, s-au extins schimbu
rile de vizite între asociațiile de ti
neret, alte organizații obștești, între 
alți reprezentanți ai vieții publice din 
cele două țări.

Importantul potențial economic și 
tehnico-științific al S.U.A., precum și 
progresele României în făurirea unei 
economii moderne constituie premise 
deosebit de favorabile pentru con
tinua dezvoltare a relațiilor econo
mice dintre cele două țâri. Produce 
satisfacție faptul că schimburile co
merciale au crescut continuu în ulti
mul timp, făcînd realistă perspectiva 
fixată. în comun ca ele să atingă un 
volum de peste un miliard de dolari 
în anul 1980. Totodată, s-au realizat 
sau sint în curs de perfectare un șir 
de acțiuni de cooperare în industrie, 
în domeniul tehnico-științific și în 
alte sectoare de activitate ; firește, pe 
acest plan există încă multiple posi
bilități care așteaptă să fie valorifi
cate în viitor. Intrarea în vigoare a 
Acordului privind relațiile comerciale 
reciproce, inclusiv aplicarea clauzei 
națiunii celei mai favorizate, este de 
natură să favorizeze o colaborare 
economică echitabilă, stabilă și de 
lungă durată.

Poate fi de asemenea notată- cu sa
tisfacție -intensificarea schimburilor 
în domeniul învățămintului, științei, 
artei, informațiilor. Bicentenarul 
S.U.A. a fost el insuși un prilej 
de strîngere a legăturilor prietenești 
și de colaborare dintre cele două țări, 
în scopul mai bunei cunoașteri reci
proce a valorilor spirituale ale celor 
două popoare.

Adresînd cu prilejul bicentenarului 
calde felicitări și bune urări poporu
lui american, poporul nostru își ex
primă convingerea că raporturile 
dintre cele două țâri vor continua să 
se dezvolte în interesul reciproc, ai 
colaborării, prosperității și păcii în 
lume.

★
această ordine de idei, el și-a expri
mat convingerea că există numeroase 
domenii în care cele două țări pot 
să stabilească o conlucrare tot mai 
fructuoasă, folosind experiența pozi
tivă acumulată pînă in prezent. De 
asemenea, el a evidențiat importanța 
unei mai bune cunoașteri reciproce, 
care poate să slujească intereselor 
comune, aplicării acordurilor la care 
s-a ajuns cu prilejul dialogului ro- 
mâno-american la cel mai înalt nivel.

în încheierea conferinței de presă, 
cei prezenți au vizionat două filme 
documentare realizate de Televiziunea 
română în S.U.A.

(Agerpres)

Manifestările de la Washington
WASHINGTON 3 — Coresponden

tul Agerpres transmite : Simbătă la 
prînz, pe Bulevardul Constituției, în
tre Capitoliu și obeliscul Washington, 
a avut loc „marea paradă a bicente
narului", manifestare organizată in 
cinstea aniversării — la 4 iulie — a 
două veacuri de la proclamarea Inde
pendenței Statelor Unite ale Ame
ricii.

Parada a fost deschisă de vicepre
ședintele S.U.A., Nelson Rockefeller, 
însoțit de o gardă militară de onoare, 
și a prezentat celor circa un milion 
de spectatori, aflați de-a lungul tra
seului, și milioanelor de telespecta
tori cele mai semnificative etape din 
istoria țării. (

Războiul civil din 1861—1865 a fost 
amintit prin care alegorice și pa
nouri înfățișînd lupta pentru dezro
birea negrilor și unificarea țării. în 
aceste bătălii au luptat vitejește și 
eroii români Gheorghe Pomuț și Ni- 
colae Duncă. Pomuț a ajuns general

de brigadă, iar eroismul său a fost 
remarcat de însuși Abraham Lincoln, 
iar Duncă a ajuns adjutant Ia Statul 
Major al generalului Framont. în 
amintirea faptelor de eroism ale lui 
Pomuț. un vas american care a luat 
parte la luptele navale din Pacific 
din ultimul război mondial a primit 
numele de „Generalul Gheorghe 
Pomuț".

Formații de jocuri folclorice, fan
fare civile și militare, coruri și or
chestre, echipe de sportivi, imense 
coloane de demonstranți, îmbrăcați 
în salopete și uniforme reprezentînd 
principalele meserii, care alegorice 
înfățișînd vehiculele spațiale, călăto
rii interplanetare etc, au prezentat 
sugestiv principalele etape ale evo
luției culturii, sportului, economiei 
țării, tehnologiei spațiale și revolu
ției tehnico-științifice.

Marea paradă din ajunul bicente
narului a fost evenimentul cel mai 
important din întregul program de 
manifestări dedicate zilei de 4 iulie.

Conferința la nivel înalt a OU.A.
PORT LOUIS 3 (Agerpres). — 

Conferința la nivel înalt a Organi
zației Unității Africane (O.U.A.), 
reunită la Port Louis (capitala Insu
lei Mauritius) a ascultat, sîmbătă, 
raportul de activitate al organizatei 
prezentat de William Eteki Mbou- 
moua, secretarul general al O.U.A. 
După prezentarea raportului de ac
tivitate pe perioada care a trecut 
de la ultima reuniune la nivel înalt, 
șefii de stat și de guvern sau repre
zentanții acestora au trecut la exa

minarea punctelor înscrise pe ordi
nea de zi, care se referă, în princi
pal, la decolonizarea totală a conti
nentului african, intensificarea spri
jinului acordat mișcărilor de elibe
rare națională, sporirea luptei împo
triva dominației companiilor trans
naționale în economia țărilor afri
cane, coordonarea eforturilor state
lor continentului in vederea lichi
dării fenomenelor de subdezvoltare. 
Paralel cu lucrările conferinței la ni
vel înalt, la Port Louis au loc între
vederi bilaterale între participanți.

CARACAS 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Venezuela. Car
los Andres Perez, l-a primit pe am
basadorul României la Caracas, Pe- 
trache Dănilă.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea pe multiple planuri a relațiilor 
româno-venezuelene.

© Declarația adoptată de forul legislativ suprem al țării 
• Aprobarea componenței Consiliului Guvernului, condus 

de primul ministru Fam Van Dong
HANOI 3 (Agerpres). — La Hanoi 

s-au încheiat, simbătă, lucrările pri
mei sesiuni a Adunării Naționale a 
Republicii Socialiste Vietnam, se
siune care a pus bazele unei noi 
etape a revoluției vietnameze și a 
trasat direcțiile edificării socialismu
lui in întreaga țară sub conducerea 
Partidului celor ce. Muncesc din Viet
nam — relatează agenția V.N.A.

în cadrul ultimei ședințe plenare. 
Xuan Thuy, secretar general al Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale, a dat citire Declarației 
adoptate de forul legislativ suprem 
al R.S.V. Documentul dă o înaltă 
apreciere victoriei poporului viet
namez împotriva agresiunii, pentru 
eliberarea națională a țării, precum 
și rezultatelor alegerilor generale 
din 25 aprilie a.c., care au confirmat 
că „Vietnamul este unul, că națiu
nea vietnameză este una". Republica 
Socialistă Vietnam — subliniază de
clarația — este un stat al dictaturii 
proletariatului, avînd la bază alianța 
dintre, muncitori și țărani.

Declarația reafirmă solidaritatea 
poporului vietnamez cu popoarele 
laoțian și cambodgian.

în numele compatrioților din Nor
dul și Sudul țării, Adunarea Națio
nală exprimă sinceră recunoștință 
popoarelor țărilor socialiste, popoare
lor întregii lumi pentru sprijinul și 
ajutorul acordat poporului vietnamez

Convorbiri iugoslavo-grecești
BELGRAD 3 (Agerpres). — Pre

ședintele Iosip Broz Tito l-a primit 
pe Gheorghios Mavros, președintele 
Uniunii Centrului Democratic din 
Grecia, și a avut cu acesta o convor
bire prietenească.

Gheorghios Mavros, împreună cu 
ceilalți membri ai delegației Uniunii 
Centrului Democratic, a avut, de ase
menea, convorbiri cu Kiro Gligorov, 
președintele Adunării R.S.F. Iugosla
via. La încheierea convorbirilor pe 
care delegația greacă le-a avut cu o 
delegație a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia 
(U.S.P.M.I.), condusă de Dușan Pe- 
trovici, președintele Conferinței Fe
derale 
nit să 
dintre

a U.S.P.M.I., părțile au conve- 
dezvolte în continuare relațiile 
cele două organizații.

Vizita premierului Indiei
in R. D. Germană

BERLIN 3 (Agerpres). — La Berlin 
s-au încheiat convorbirile dintre 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., și primul ministru 
al Indiei, îndira Gandhi, care se află 
într-o vizită oficială în R. D. Germa
nă. Au fost discutate o serie de pro
bleme de interes reciproc, un accent 
deosebit acordîndu-se extinderii rela
țiilor bilaterale pe multiple planuri.

„Laosul se pronunță pentru 

o politică de pace, 

prietenie și nealiniere"

Vn interviu al premierului 
Kaysone Phomvihane

VIENTIANE 3 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat ziarului japo
nez „Mainichi Shimbun", primul mi
nistru al Republicii Democrate Popu
lare Laos, Kaysone Phomvihane, a 
declarat că guvernul laoțian urmea
ză o politică externă de independen
ță, pace, prietenie și nealiniere. Gu
vernul Laosului dorește să stabileas
că relații cu alte țări, indiferent de 
sistemul lor social, pe baza respec
tului independenței și suveranității, 
neamestecului în treburile interne, 
coexistenței pașnice și avantajului 
reciproc.

Abordînd raporturile cu statele din 
zonă, Kaysone Phomvihane a men
ționat că relațiile Laosului cu Viet
namul sint bazate pe prietenie, so
lidaritate și cooperare în vederea 
edificării celor două țări în confor
mitate cu căile lor proprii.

în ceea ce privește legăturile cu 
țările membre ale Asociației Națiu
nilor din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.J, 
Laqsul dorește să , aibă relații bune 
cu fiecare țară în parte participan
tă la această organizație regională.

agențiile de presă
Comitetul de acțiune al 

Consiliului de Securitate a 
decis investigarea unor dezvăluiri 
privind violarea de către cinci mari 
firme petroliere a sancțiunilor eco
nomice adoptate împotriva Rhodesiei. 
Hotărîrea a fost luată după o serie 
de audieri, in cursul cărora a reieșit 
că Rhodesia a primit continuu, în 
ultimii zece ani. țiței și diverse pro
duse petroliere prin „complicitatea 
unor țări și manevre clandestine". 
Surse ale Consiliului de Securitate 
au indicat că cele cinci firme petro
liere implicate sint „Mobil", „Texa
co", „Shell", „British Petroleum" și 
„Total".

Conferința mondială a a- 
limentației,13 care au particiPat 
aproximativ 700 de delegați din peste 
70 de state, și-a încheiat lucrările la 
Ames (S.U.A.). Directorul executiv 
al Consiliului mondial al alimenta
ției a informat că a fost deja depusă 
suma de 937 milioane dolari pentru 
constituirea unui fond internațional 
în valoare de un miliard dolari, ce va 
fi livrat sub formă de credite pentru
sporirea producției agricole în țările 
în curs de dezvoltare.

Pentru funcția de prim- 
ministru, re§eIe Spaniei, Juan 
Carlos, l-a desemnat, simbătă, pe 
Adolfo Suarez Gonzalez, secretar ge
neral al Mișcării Naționale. După 
cum s-a anunțat, fostul premier Arias 
Navarro a demisionat joi.

încheierea convorbirilor 
franco-grecești. Primul minis- 
tru al Greciei, Constantin Karamanlis, 
și-a incheiat, simbătă, vizita de cinci 
zile efectuată în Franța, la invitația 
premierului Jacques Chirac. în tim
pul vizitei, el a avut convorbiri cu 
președintele Republicii Franceze, Va
lery Giscard d’Estaing. precum și cu 
primul ministru, Jacques Chirac. în 
cadrul convorbirilor a fost abordată, 
printre altele, problema aderării Gre
ciei la Piața comună.

Demonstrații. Situatia a con' 
tinuat să fie încordată sîmbătă di
mineața în orașul Nablus, unde, in 
ziua precedentă, poliția israeliană a 
împrăștiat o manifestație a popula
ției arabe, deschizînd. focul . împotri
va demonstranților, dintre care un 
tinăr in vîrstă de 16 ani a fost omorît 
și alți 30 au fost răniți. Populația 
arabă a organizat aceste manifesta
ții împotriva ridicării impozitelor și 
prețurilor in teritoriile arabe ocupate 
de Israel.

Poliția madrilenăI a amen- 
dat pe liderul Comisiilor muncito
rești spaniole. Marcelino Camacho, 
cu suma de 200 000 pesetas, pentru 
participarea, luna trecută, la o reuniu
ne a comisiilor neautorizată de au
torități. în Spania, poliția poate im
pune asemenea amenzi fără o hotă- 
rire judecătorească prealabilă. Mar
celino Camacho, care a petrecut în 
total 14 ani in închisorile franchisee, 
a fost eliberat la 25 mai pe cau
țiune.

GENEVA

Sesiunea Comitetului pentru dezarmare
Adoptarea unor hotărîri 

privind îmbunătățirea procedurilor de lucru
GENEVA 3 (Agerpres). — La Geneva, în cadrul Comitetului pentru 

dezarmare, au fost adoptate un număr? de «hotăriri privind îmbunătățirea 
procedurilor de lucru și a organizării lucrărilor comitetului.

După cum se cunoaște, România a 
militat cu consecvență pentru îmbu
nătățirea și lărgirea întregii activități 
a comitetului, pentru sporirea efica
cității sale.

Documentul privind poziția țării 
noastre in problemele dezarmării, 
prezentat la cea de-a XXX-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U., 
pune în evidență necesitatea unor 
măsuri urgente in această direcție și 
formulează propuneri concrete pen
tru trecerea, în cadrul Comitetului 
de dezarmare, la negocieri efective 
asupra problemelor esențiale ale 
dezarmării și, în primul rind, ale 
dezarmării nucleare, pentru democra
tizarea conducerii lucrărilor, asigu
rarea unor negocieri deschise și supu
se controlului opiniei publice inter
naționale, participarea in condiții de 
egalitate a tuturor statelor la trata
tivele pentru dezarmare, crearea de 
subcomitete și grupuri de lucru pen
tru examinarea diferitelor teme de 
dezarmare care au fost transmise co
mitetului prip rezoluții ale O.N.U.

La inițiativa delegației române, co
mitetul a luat in discuție, încă la 
începutul lucrărilor din acest an. pro
blema organizării activității sale pe 
anul 1976. Decizia adoptată acum, in

urma unor dezbateri și consultări în
delungate intre delegații, aduce une
le ameliorări sistemului de organiza
re actual al lucrărilor și proceduri
lor de lucru. In măsura în care a- 
ceste ameliorări vor fi însoțite de 
voința politică a tuturor statelor 
participante de a aduce in discuție 
problemele reale pe care le repre
zintă cursa înarmărilor și de eforturi 
autentice pentru negocierea de mă
suri eficiente de dezarmare, ele ar 
putea marca un pas important pe 
calea îmbunătățirii activității genera
le a acestui organism de negocieri.

Pe linia adoptării unor măsuri de 
sporire a eficienței lucrărilor s-a 
hotărit instituirea unui grup de lu
cru. cu participarea tuturor membri
lor comitetului, care să examineze 
principala temă de negocieri active 
aflată la această sesiune pe agen
da comitetului, referitoare la inter
zicerea tehnicilor de influențare a 
mediului în scopuri militare. Grupul 
de lucru, ale cărui lucrări vor fi 
conduse de fiecare delegație prin ro
tație,, urmează să ia in discuție e- 
Ventuale modificări 
identice de convenție 
U.R.S.S. și S.U.A. în 
tiune.

R. P. D. Coreeană propune:

la proiectele 
prezentate de 
această ches-

Convocarea unui Congres național 
în problema reunificării patriei

3 (Agerpres). — Comi- 
al Frontului Democratic

PHENIAN 
tetul Central 
pentru Reunificarea Patriei și partea 
reprezentînd R.P.D. Coreeană în Co
mitetul de coordonare Nord-Sud au 
dat publicității o declarație comună 
cu prilejul celei de-a patra aniver
sări. la 4 iulie, a Declarației comune 
a Nordului și Sudului, care a mar
cat începerea dialogului dintre cele 
două părți ale Coreei.

Relevind că acest document are Ia 
bază principiile independenței, reuni
ficării pașnice și unității naționale, 
declarația arată, totodată, că. în pe
rioada care a urmat inițierii dialogu
lui. acesta a evoluat, din cauza atitu
dinii adoptate de partea sud-core- 
eană, pe linia confruntării între o po
ziție patriotică, de promovare a reuni
ficării patriei, și alta de trădare a in
tereselor naționale, autoritățile sud- 
Coreene folosind dialogul in scopul 
perpetuării scindării Coreei, în spi
ritul politicii imperialiste.

în prezent, arată declarația, modul 
cel mai rațional de realizare a unor 
consultări și de rezolvare a problemei 
reunificării țării ar fi convocarea unui 
mare Congres național, alcătuit din 
reprezentanți ai tuturor partidelor po
litice și organizațiilor sociale din 
Nord, precum și din persoane din di
ferite categorii sociale și reprezen
tanți ai partidelor politice și organi
zațiilor sociale din Sud, inclusiv ai 
Partidului Democrat Republican. 
Un asemenea congres ar fi mijlocul 
cel mai potrivit de înfăptuire a uni
tății națonale la scara întregii țări, de 
mobilizare a întregului popor coreean 
la lupta pentru reunificarea țării, 
subliniază declarația. Totodată, aceas
ta relevă imperativul ca autoritățile 
sUd-Coreene să pună capăt politici* 
lor antipopulare de persecutare a ce
lor cu convingeri democratice, ca un 
pas menit să faciliteze reluarea dia
logului Nord-Sud.

B □ a ■ ■ B o 
transmit:

în Africa de Sudsînt operate 
îți continuare numeroase arestări în 
rindurile celor ce au participat la re
centele manifestații antiapartheid 
desfășurate in Soweto și in alte loca
lități. Pină acum au fost arestate 
peste 1 000 de persoane. La Pretoria, 
Johannesburg și in numeroase alte 
orașe din R.S.A. sint deferiți tribuna
lelor toți acei care se pronunță împo
triva asupririi rasiale și militează 
pentru respectarea drepturilor popu
lației africane majoritare in această 
țară.

Stare de urgență. Par,a- 
mentul jamaican a aprobat cu ma
joritate de voturi instituirea stării de 
urgență pe întreg teritoriul țării, mă
sură decretată în vederea eradicării 
terorismului și violenței armate cu 
caracter conspirativ și antiguverna
mental.

Doi soldați japonezi din aI 
doilea război mondial au fost zăriți 
rătăcind în apropierea localității Ra- 
baul din Insula New Britain (Papua 
— Noua Guinee). Potrivit autorități
lor locale. în zona respectivă au fost 
descoperite ustensile de bucătărie și 
inscripții în limba japoneză. Ministe
rul nipon al Afacerilor Externe in
formează că la Port Moresby se 
pregătește organizarea unor cercetări 
pentru descoperirea celor doi, care, 
după toate probabilitățile, ignoră, 
cum s-a întâmplat în alte cîteva ca
zuri. încheierea în urmă cu mai mult 
de 30 de ani a ostilităților.

O declarație 
a P.C. Peruan

LIMA 3 (Agerpres). — Partidul 
Comunist Peruan a dat publicității o 
declarație in care adresează un apel 
tuturor celor ce muncesc de a da o 
ripostă hotărîtă încercărilor forțelor 
reacționare de a submina infăptuirea 
transformărilor social-economics pro
movate de guvern. Documentul re
levă că cercurile de dreapta din țară 
și forțele imperialiste externe în
cearcă să folosească dificultățile eco
nomice pentru desfășurarea unei ac
tivități subversive. „Datoria clasei 
muncitoare, a întregului popor pe
ruan. subliniază declarația, este de a 
respinge încercările contrarevoluțio
nare".

Tentativă eșuată 
de lovitură de stat în Sudan

KHARTUM 3 (Agerpres). — Postul 
de radio din orașul Juba a difuzat o 
declarație guvernamentală în care 
se arată că, în dimineața zilei de vi
neri, „grupuri înarmate de rebeli au 
încercat să preia puterea în Sudan ; 
tentativa lor a eșuat după lupte vio
lente de stradă care au durat mai 
multe ore" — transmite agenția 
M.E.N.

Președintele Sudanului, Gaafar El- 
Numeiry, a adresat, simbătă, un me
saj radiodifuzat națiunii, în care a 
anunțat lichidarea tentativei de lovi
tură de stat. După acest mesaj, la 
Khartum a fost restabilită circulația, 
aeroportul capitalei a fost redeschis, 
iar unitățile de tancuri și forțele ar
mate — retrase în cazărmi.

Agenția sudaneză de informații re
latează că situația din capitală și din 
întreaga țară se află sub controlul 
forțelor armate și al poliției.

în lupta sa pentru eliberare națio
nală și în reconstrucția postbelică.

Declarația reafirmă hotărirea po
porului vietnamez de a riposta ori
căror acțiuni contrarevoluționare în 
țară, de a dejuca orice încercare a 
reacțiunii străine de a se amesteca 
în treburile interne ale Republicii 
Socialiste Vietnam.

Deputății au aprobat raportul pri
vind principalele direcții ale politicii 
interne și externe a R.S.V., prezen
tat în cadrul sesiunii de Le Du an, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam.

Sesiunea Adunării Naționale a 
aprobat componența Consiliului Gu
vernului, condus de primul ministru 
Fam Van Dong.

Pe lingă primul ministru. Consiliul 
Guvernului mai cuprinde șapte vice- 
prim-miniștri și 36 miniștri și de
ținători de posturi echivalente.

Dintre membrii Consiliului Guver
nului fac parte : Tran Quoc Hoan — 
ministrul de interne, Nguyen Duy 
Trinh — ministrul afacerilor exter
ne. Vo Nguyen Giap — ministrul 
apărării naționale. Le Thanh Nghi — 
președintele Comitetului de Stat al 
Planului, Dang Viet Chau — mi
nistrul comerțului exterior. Dao 
Thien Thi — ministrul de finanțe, 
Nguyen Van Hieu — ministrul cul
turii, Nguyen Thi Binh — ministrul 
educației.

într-o declarație făcută la încheie
rea lucrărilor sesiunii, primul mi
nistru, Fam Van Dong, a subliniat : 
„Trebuie să desăvirșim, în primul 
rind, unificarea conducerii țării în 
toate domeniile pentru a activiza re
facerea și dezvoltarea economiei na
ționale, pentru dezvoltarea culturii 
în ambele părți ale Vietnamului, 
pentru îndeplinirea cu succes a pla
nului de stat pe anul 1976 la nivelul 
întregii țări, permițîndu-se pregăti
rea în bune condiții a realizării pla
nului pe 1977 și îndeplinirea planu
lui cincinal 1976—1980".

DE PRETUTINDENI
• „ANUL LECTURII". 

1976 a fost proclamat în Polonia 
„an al lecturii și al bibliotecii", 
an în care se aniversează trei 
decenii de la adoptarea pentru 
prima dată in această țară a u- 
nui act juridic prin care biblio
tecile au fost trecute sub pro
tecția statului, iar colecțiile lor 
au fost ridicate la rangul de bu
nuri ale întregii societăți. As
tăzi, Polonia dispune de peste 
54 000 de biblioteci cu cele mai 
diferite profiluri, însumînd circa 
250 milioane de volume. Pentru 
pregătirea viitorilor bibliotecari 
au fost înființate 15 facultăți de 
biblioteconomie. „Anul lecturii" 
va fi marcat printr-o amplă 
campanie de construire a noi 
localuri de biblioteci, de moder
nizare a dotărilor lor și de lar
gă popularizare a lecturii in 
rîndul populației. \ iH

• DUBLĂ DESCO
PERIRE. Descoperirea unui 
mineral este în general rară ; 
statisticile consemnează un ast
fel de eveniment o dată la 10 
ani. în aceste condiții, perfor
manța profesorului canadian 
Guy Perrault de la Universita
tea din Montreal este cu atit 
mai remarcabilă, cu cit el a 
descoperit două noi minerale : 
pe primul l-a denumit yofor- 
tieri.t, iar pe al doilea lemoy- 
nit ; unul este un oxid amorf 
de magneziu și al doilea un si- 
licat de zirconiu cristalin. Am
bele minerale au fost omologate 
de către Agenția internațională 
de mineralogie.

© TRADîTII ABAN
DONATE. Canicula de o in
tensitate fără precedent i-a 
silit pe britanici să renunțe la 
unele din tradițiile „sacrosancte", 
perpetuate de secole. Astfel, la 
„Matylebone Cricket Club" a 
luat sfirșit o tradiție veche de 
189 de ani, membrii acestuia 
fiind autorizați să-și scoată 
haina, la Wimbledon, după 99 
de ani, arbitrii de tenis au pu
tut să intre pe teren fără cu
noscutul lor veston cu nasturi 
metalici ; și, în fine, scrie agen
ția A.F.P.. după ce un membru 
al parlamentului și-a permis 
incredibilul act de a apărea 
în sandale fără ciorapi în Ca
mera Comunelor, personalul in
stituției a obținut în mod excep
țional dreptul de a nu purta în 
aceste zile haină și cravată.

© DIRIJARE AUTO
MATĂ. Specialiștii de la In
stitutul politehnic din Novocer- 
kask au realizat un sistem pen
tru dirijarea automată a mași
nilor- de săpat tunele pentru me
trou. Pentru aceasta au fost uti
lizate aparate cu laser, care 
stabilesc, cu mare precizie, di
recția în care trebuie efectuate 
forajele, pentru a se face legă
tura între stațiile metroului. 
Chiar, și în cazul unor devieri 
de numai cîțiva milimetri, apa
ratele emit semnale, receptate 
de un dispozitiv care corectea
ză funcționarea agregatelor.

© PREMII CINEMA
TOGRAFICE. Marele pre
miu pentru interpretare ,.Saint 
Vincent" al Institutului de 
dramă italiană — una dintre cele 
mai prestigioase distincții ale 
cinematografiei din Italia — a 
fost decernat în acest an actori
lor Marcello Mastroianni și Ma- 
riangela Melato (interpreta prin
cipală din filmul „Polițista"). 
Premiul pentru cel mai bun re
gizor a fost decernat, pentru a 
treia oară, lui Francesco Roși. 
Premiul pentru cel mai bun ac
tor debutant a revenit actorului 
Paolo Bonacelli și actriței Fran- 
c.esca Marciano. Cel mai bun re
gizor debutant a fost apreciat 
Ennio Lorenzini.
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