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Ulate din reculta de grin a fist strinsă

IN CIT MAI SCURT TIMP 
SECERIȘUL TREBUIE ÎNCHEIA T

Județele Buzău și Tulcea 

au terminat recoltarea griului
Telegramă adresată C. C. al P. C. /?., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Comitetul județean BUZĂU a tri
mis C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă in 
care se raportează că mecanizatorii, 
lucrătorii din întreprinderile agri
cole de stat, țăranii cooperatori și 
specialiștii cooperativelor agricole 
de producție din județul Buzău au 
încheiat secerișul griului.

Muncind cu pasiune, dăruire și 
abnegație pentru strângerea în pe
rioada optimă și fără pierderi a 
recoltei de griu, unitățile de stat și 
cooperatiste au realizat o produc
ție bogată. De asemenea, a fost în- 
sămînțaită întreaga suprafață pre
văzută pentru cultura dublă de po
rumb și peste 80 la sută din cea 
destinată culturilor furajere.

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județului, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, au 
efectuiait, totodată, lucrările de în
treținere a culturilor prăsitoare. în 
vii și livezi, în legumicultura, asi
gurând succesul recoltelor de 
toamnă.

Vă informăm, mult stimate tova
rășe secretai general, se spune în 
telegramă, că pînă în prezent uni
tățile agricole din județul Buzău au 
livrat circa 75 la sută din obliga
țiile la fondul de stat, iar în urmă
toarele zile vor încheia această ac
țiune. De asemenea, au fost luate 
măsuri pentru livrarea unor căn

it'
în cursul zilei de ieri s-a încheiat 

Secerișul griului pe cele peste 63 000 
hectare cultivate în întreprinderile 
agricole de stat și cooperativele a- 
gricole din județul TULCEA. Pe ulti
mele suprafețe, în cadrul acțiunilor 
de întrajutorare organizate pe raza 
fiecărui consiliu intercooperatist, au 
fost concentrate un număr sporit de 
combine. Acum toate forțele sînt 

tități suplimentare de legume, 
fructe și alte produse agroalimen- 
tare, contribuind astfel la o mai 
bună aprovizionare a populației, 
așa cum se prevede în Programul 
elaborat din inițiativa și sub direc
ta dumneavoastră îndrumare, pri
vind producerea și desfacerea bu
nurilor de consum în perioada 
1976—1980.

în prezent, toți lucrătorii ogoare
lor, în frunte cu comuniștii, sînt 
mobilizați pentru realizarea în bune 
condiții a celorlalte lucrări de se
zon, în vederea realizării întocmai 
a angajamentelor asumate în între
cerea pe anul 1976.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că, mobili
zați de minunatul dumneavoastră 
exemplu, de înflăcărat patriot re
voluționar, organizația județeană de 
partid, toți oamenii muncii din ju
dețul Buzău vor acționa cu toată 
energia, cu toată dăruirea pentru 
înfăptuirea măsurilor stabilite de 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a indicațiilor pe care ni le dați 
permanent, în vederea realizării 
exemplare a sarcinilor ce ne revin 
din Programul de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism, adoptat de Congresul al 
XI-lea al partidului.

★
îndreptate spre eliberarea terenului 
de paie, semănatul culturilor succfe- 
sive, îndeosebi pe terenurile irigate, 
și executarea arăturilor de vară. 12 
cooperative agricole, situate în zona 
sistemelor de irigații, însămînțează 
suplimentar porumb siloz pentru 
celelalte cooperative agricole și 
complexele zootehnice în vederea 
echilibrării balanței furajere.
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI LA DATA DE 20 IULIE ac. Cifrele înscrise 
in perimetrul fiecărui județ indică: sus — suprafața recoltată (în 
procente) în cooperativele agricole de producție, iar jos — în întreprin

derile agricole de stat

Pînă ieri, potrivit datelor centra
lizate la ministerul de resort, re-, 
colta de griu a fost strinsă de pe 
jumătate din suprafața cultivată. 
Odată cu coacerea griului și în ju
dețele situate în jumătatea de nord 
a țării, secerișul se va desfășura 
pe un front mai larg. în acest 
scop, cele 600 combine — care au 
fost aduse din nordul țării în ju
dețele din sud — au fost trimise 
în stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii cărora le aparțin. De 
asemenea, din aceste zile, pe mă
sură ce în unitățile agricole din su
dul țării se încheie secerișul, alte 
circa 1 000 de combine vor fi tri
mise în zonele unde grîul se coace 
mai tîrziu. Sînt create astfel con
diții ca, în zilele următoare, pe 
măsură ce grînele dau în copt, să 
se intensifice stringerea, transpor
tul și înmagazinarea recoltei. în 
acest scop, conducerilor unităților 
agricole, comandamentelor locale le 
revine sarcina ca, printr-o bună 
organizare a muncii, să asigure 
îndeplinirea și chiar depășirea 
graficelor zilnice de lucru. De ase

menea, trebuie ca forțele mecanice 
•ă fie concentrate în lanuri și fo
losite la întreaga capacitate, iar 
munca să fie organizată în schim
buri prelungite.

Obținerea unor cantități supli
mentare de legume și crearea unor 
rezerve de furaje impun ca. ime
diat după recoltarea cerealelor pă- 
ioase, să se însămințeze cea de-a 
doua cultură pe suprafețele prevă
zute. Din datele centralizate la mi
nister rezultă că, pînă la 20 iulie, 
au fost însămînțate 558 000 hectare 
cu culturi succesive, din care pes
te 28 000 hectare cu legume. Lucră
rile trebuie intensificate.

Stă în puterea lucrătorilor din a- 
gricultură ca, printr-o temeinică 
organizare a muncii și buna folo
sire a utilajelor, a fiecărei ore de 
lucru în cimp, să stringă rit mai 
repede întreaga recoltă de cereale, 
să semene neîntârziat culturile 
succesive pe 'toate suprafețele pre
văzute, să continue cu intensitate 
celelalte lucrări de sezon — iriga
țiile și întreținerea legumelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și , tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit, marți după- 
amiază, la Snagov, cu tovarășa Do
lores Ibarruri, președintele Partidului 
Comunist din Spania.

A luat parte tovarășa Irene Fal
con, membru al C.C. al P.C. din 
Spania.

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

în timpul convorbirii s-a efectuat 
un schimb de opinii referitoare la
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Mîndrie patriotică 
pentru succesele 

gimnastelor 
noastre

• Elogii unanime pentru 
Nadia Comâneci

• Clasamente, rezultate
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activitatea și preocupările celor două 
partide în probleme de interes co
mun, precum și cu privire la aspecte 
ale mișcării comuniste și muncito
rești și ale vieții internaționale ac
tuale.

A fost exprimată deplina satisfacție 
față de aprofundarea și întărirea 
continuă a relațiilor de prietenie și 
solidaritate internaționalistă dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania, relevîndu-se 
importanța contactelor directe, a în
tâlnirilor și convorbirilor dintre con
ducătorii celor două partide, pentru 
dezvoltarea pe mai departe a bune

Astăzi saseste in tara noastră președintele 
Comitetului Central al Partidului Revoluției 

Populare a Beninului, președintele 
Republicii Populare Benin, Mathieu Kerekou

BUN VENIT 
ÎNALTULUI OASPETE!

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, astăzi sosește la București, intr-o vizită oficială de prietenie în 
țara noastră, Mathieu Kerekou, președintele Comitetului Central al 
Partidului Revoluției Populare a Beninului, președintele Republicii 
Populare Benin.

lor raporturi statornicite între aces
tea, în folosul cauzei unității mișcării 
comuniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste, democratica 
și progresiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Elena Ceaușescu au reținut 
apoi la dineu pe tovarășa Dolores 
Ibarruri.

întrevederea și dineul s-au desfă
șurat în atmosfera de caldă prie
tenie și cordialitate ce caracterizea
ză raporturile de colaborare șl soli
daritate militantă dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Spania.

Vocafia educatorului
Partidul ne conduce 

cu minte inspirată și 
clarvăzătoare, sigur și 
hotărît, spre teluri pe 
care cu greu ni le în
chipuiam cu treizeci și 
doi de ani în urmă, ne 
pune în față, ca prin
cipal obiectiv, ca țel 
suprem, omul — omul 
nou, constructor și be
neficiar al vieții noi, 
chezășie a înfloririi ță
rii. Este limpede că 
realizarea acestei enti
tăți umane exemplare 
nu poate fi lăsată la 
voia întîmplării. nici 
măcar ca o urmare fi
rească a construcției 
socialiste, care cuprin
de și îmbină edificarea 
materială cu cea spiri
tuală. Iată de ce fieca
re cincinal a însemnat 
o etapă glorioasă nu 
numai în construcția 
materială, ci și o îna
intare în edificarea 
omului nou, cetățean 
luminat și integru, en
tuziast și competent al 
societății socialiste, al 
noii civilizații înfăp
tuite pe pămintul ro
mânesc.

Congresul al XI-lea, 
trasînd planul desăvîr- 
șirii construcției so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a 
elaborat și aprobat 
Programul partidului, 
pe baza căruia ur
mează să se desfă
șoare științific, ri
guros drumul acestei 
desăvîrșiri. în această 
cartă fundamentală a 
vieții noastre un loc 
important este ocupat 
de activitatea ideologi
că și politico-educati- 
vâ, activitate căreia 
Congresul educației 
politice și al culturii 
socialiste i-a deschis 
noi și ample perspec
tive. Ca întreaga noas
tră creație socială, ea 
pornește de la faptul 
că adevărurile gene
rale se realizează prin 
particular, iar particu
larul, practica confir
mă justețea adevăruri
lor generale ; că ade
vărul general și cel 
particular nu se ex

clud, ci se condiționea
ză reciproc, în cadrul 
unei strînse unități 
dialectice. De aceea, în 
societatea noastră, vo
cația capacității este 
vocația faptei împli
nite, iar afirmarea me
ritului este împlinirea 
sarcinilor primite sau 
însușite și ■ depășirea 
capacității prin înfăp
tuiri ce întrec angaja
mentele.

In această lumină 
privim și rolul educa
ției și al educatori
lor. Strălucita expune
re făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se-

Tnsemnări de 
acad. Nicolae 
TEODORESCU

cretarul general al 
partidului, în fața 
congresului a adus 
lumini noi și mobili
zatoare în conștiința 
și în voința tuturor 
lucrătorilor ne tărim 
spiritual și, în rindul 
acestpra, a tuturor ge
nerațiilor de educa
tori. în acest context, 
orice faptă, orice ac
țiune pe care o săvir- 
șim, singuri sau in co
lectiv, se măsoară prin 
eficacitatea, prin rod
nicia ei in viața so- 
cial-economică a po
porului, prin contribu
ția pe care o aduce la 
progresul general ne
întrerupt spre socie
tatea socialistă multi
lateral dezvoltată. Iar 
pentru un educator nu 
există faptă impiinită 
mai de mîndrie decit 
modelarea fiecărui tâ
năr, a personalității 
lui, pe măsura exigen
țelor societății noas
tre, a principiilor co
muniste despre for
marea omului nou.

Integrarea învățămîn- 
tului cu cercetarea și 
producția reprezintă 
pentru educatori — 
atât profesori, cit și 
conducători de echipe 
și instituții de cerce

tare — procesul cel 
mai important în care 
educația, împletită cu 
participarea persona
lă, este menită să 
creeze și să valorifice 
vocația faptei împli
nite. Practica produc
tivă a studenților re
prezintă o formă a edu
cației civioe împletite 
cu educația profesio
nală. în contactul cu 
viața social-economică 
ce se desfășoară im
petuos pretutindeni 
pe cuprinsul țării.

Este pentru noi, e- 
ducatorii, un prilej 
de bucurie și de sa
tisfacție de a vedea 
că studenții și ele
vii noștri se inte
grează din ce' în ce 
mai inimos și mai efi
cient în această prac
tică socială, care le 
dă un sentiment de 
mîndrie a faptei îm
plinite, oricit de mo
destă ar fi, la început, 
această faptă. Consi
derăm că o astfel de 
educație care a înce
put să-și arate roade
le este de natură a 
promova cu succes 
vocația muncii în rin- 
durile întregului nos
tru tineret univer
sitar, al acestui ti
neret care merge 
direct in producție 
după absolvirea facul
tăților. pregătit, prin 
practica făcută, să se 
adapteze rapid la toa
te cerințele sociale și 
profesionale.

Dar, pentru îndepli
nirea acestei misiuni, 
condițiile optime, efi
ciente de realizare a 
integrării învățămîn- 
tului cu cercetarea și 
producția — planifica
rea judicioasă, cadrul 
adecvat, utilitatea re
ală a temelor etc. — 
trebuie să devină ele 
însele, pretutindeni, 
faptă împlinită.

Este, după părerea 
mea, principala sarci
nă care ne revine, in 
această etapă, ca edu
catori și cetățeni, ca 
lucrători pe tărimul 
practic al dezvoltării 
spirituale.

Vedere panoramică spre platforma industrială a lașului Foto ; Leonid Stratulat

Huedinul este un orășel 
care se află între Cluj- 
Napoca și Oradea. Un oră
șel prin gara' căruia tre
nurile accelerate defilează 
parcă, fără să se oprească, 
un orășel pe străzile că
ruia, după ceasul amiezii 
mai ales, poți vedea țărani 
cu desagi pe umeri, mer- 
gînd către autogară, pri
vind vitrinele magazine
lor, scrutând curioși jur- 
împrejurul să deslușească 
noutățile pe care le-ar pu
tea lua cu ei, acasă. Să 
afle și satul ce se mai pe
trece pe la oraș, Aflîn- 
du-se mereu, de cînd se 
știe, la răspîntie de dru
muri — orice localnic îți 
spune că din Huedin un 
drum pleacă înspre Cluj- 
Napoca, altul către Ora
dea, unul pe valea Alma- 
șului, pe un altul poți 
ajunge la Beliș și mai de
parte în creierul Munți
lor Apuseni și încă mai 
sint și alte drumuri pe 
care nu le-am amintit — 
Huedinul păstrează urmele 
istoriei care a trecut peste 
el și peste oamenii Iui, 
care a lăsat nenumărate 
semne. Pe aproape, după 
cum rie-a spus profesorul 
Nicolae Steiu, se află ru
inele unui castru roman, 
unde, în fiecare vacanță 
de vară, o tabără a liceu
lui din localitate, elevi în
drăgostiți de istorie, cer
cetează strămoșeștile al
bii ale daco-romanilor. 
Prin Huedin au trecut și 
Horea și Avram Iancu cer
cetând iniimile oamenilor, 
chemîndu-i să lupte pen

tru slobozenie, pentru a 
scăpa de jugul asupritori
lor. Și tot pe aproape de 
Huedin se află o troiță 
cu numele moților arși pe 
rug pentru nesupunere de 
un baron ce-și împrejmu- 
ise castelul cu peste două
zeci de mii de hectare de 
pădure.

Dar cite nu s-au petre-

fi aflat, fără să le fi vă
zut. Și Huedinul, ca si Ha
țegul. ca și alte așezări 
românești m-au învățat 
lecția cunoașterii tării, de 
fapt lecția trecerii noas
tre prin vreme.

Stau de vorbă, la consi
liul popular, cu Vasile 
Pop, primarul celui mai 
mic dar foarte harnic oraș

Drumul 
unui orașA

prin istorie
cut de secole în această 
așezare !

Oprindu-ne doar pentru 
a bea o cafea la cofetăria 
din centrul orașului, gră
biți să ajungem într-o 
urbe mai mare, ori la ca
pătul vreunei călătorii di
nainte propuse, ne putem 
lăuda că am străbătut 
tara, că i-am văzut și ad
mirat frumusețile, dar sîn- 
tem triști cind în cine știe 
ce ocazie, discutând spre 
exemplu despre Huedin, 
aflăm lucruri pe lingă 
care am trecut fără să le

din județul Cluj. Împămîn- 
tenit în Huedin de vreo 
două decenii, primarul cu
noaște nu doar fiecare 
stradă a orașului, ci aproa
pe pe fiecare din cei peste 
8 000 de locuitori. „Că 
avem și mult tineret și 
trebuie să-i întreb ai cui 
sint“.

Cum spuneam. Huedinul 
este cel mai mic, dar un 
foarte harnic oraș din jude
țul Cluj. Cel mai mic atît 
ca număr de locuitori, cît 
și ca potențial economic. 
Foarte harnic pentru că

locuitorii săi știu, au înțe
les că orașul le este dat în 
păstrare, că trebuie să-1 
înfrumusețeze, să-1 gos
podărească. să-i schimbe 
fața de la un an la altul. 
Drept urmare, în cîteva 
rinduri a urcat la cinstea 
de evidențiat, ultima oară 
în 1974, cînd a fost distins 
cu premiul doi pe țară 
privind acțiunile pentru 
înfrumusețare și bună 
gospodărire. Succesul i-a 
ambiționat, și-n anul 1975 
oamenii Huedinului au re
alizat acțiuni patriotice în 
valoare, de peste 1 000 lei 
fiecare, concretizați în 4 
kilometri de drum nou, 
curățirea albiei și îndigui
rea Crișului Repede pe o 
distantă de 7 kilometri, o 
școală cu patru săli de 
clasă, un nou teren de fot
bal, 900 de hectare de pă
șune curățată, plantări de 
flori, de arbori ornamen
tali și de păduri, încerc 
să aflu numele celor mai 
harnici deputați și cetă
țeni. Fără să ezite, pri
marul imi răspunde: „toa
tă suflarea orașului este 
harnică". Vreau să tran
scriu totuși citeva nume. 
Un răstimp, Vasile Pod 
se Iasă dus pe gînduri. îl 
înțeleg. Nu-i ușor să alegi 
cîteva nume din cîteva 
mii. „Scrieți : Octavian 
Perțea. loan Copaciu. Ște
fan Bendi. care-i și pre
ședintele C.A.P., Iustina 
Lungu, Silvia Gheran, de-

Radu SELEJAN
(Continuare în pag. a IX-a)

Personalitate marcan
tă a vieții politice din 
țara sa, Mathieu Kere
kou s-a născut la 2 sep
tembrie 1933, în locali
tatea Kuarfa, din pro
vincia benineză Atakora. 
Consacrîndu-se carierei 
militare, îndeplinește 
serviciul militar în Mali 
și Senegal, desăvîrșin- 
du-și apoi pregătirea în 
cadrul școlii de ofițeri 
„Frejus" din Franța. în 
1960 obține titlul de di
plomat al Școlii de Stat 
Major din Paris, cu gra
dul de sublocotenent. 
Revenit în armata țării 
sale, Mathieu Kerekou 
avansează în ierarhia 
militară pînă la gradul 
de locotenent-colonel. în 
perioada 1962—1969 par
ticipă, în calitate de co
mandant. la pregătirea 
primelor formațiuni mi
litare naționale.

în 1967 devine mem
bru al Comitetului mi
litar de vigilentă, pre- 
luînd apoi funcția de 
președinte al Comitetu
lui Militar Revoluțio
nar. în perioada 1970— 
1972 este adjunct al șe
fului Marelui Stat Ma
jor a’ armatei terestre.

La 26 octombrie 1972 Mathieu Ke
rekou devine președinte al repu
blicii, îndeplinind, în același timp, 
funcțiile de șef al guvernului militar 
revoluționar, ministru al apărării și 
șef al Marelui Stat Major. De ase
menea, este președinte al Consiliului 
Național al Revoluției — organ al 
puterii de stat creat în 1972.

In noiembrie 1975, din inițiativa 
președintelui Mathieu Kerekou, a 
fost înființat Partidul Revoluției 
Populare a Beninului, care, în cadrul 
primului său congres, din mai 1976, 
a ales în funcția de președinte al 
Comitetului Central al Partidului pe 
șeful statului. De asemenea. Mathieu 
Kerekou a propus ca vechea denu
mire a țării — Dahomey — să fie 
schimbată în Republica Populară 
Benin, nume care amintește de ve
chea civilizație africană benin, exis
tentă în această parte a Africii.

Vizita președintelui Mathieu Kere
kou se înscrie în cadrul politicii pro
movate cu consecvență de partidul și 
statul nostru în vederea edificării

unor relații de colaborare multilate
rală cu țările din Africa, cu statele 
care au pășit recent pe calea dez
voltării , independente. Spiritul care 
animă aceste relații a cunoscut o 
confirmare pregnantă cu prilejul vi
zitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
într-un șir de state din Africa, în 
cadrul convorbirilor pe care le-a 
avut în capitalele acestor țări, cît si 
la București, cu numeroși șefi de 
stat de pe continentul african. A- 
ceste dialoguri la nivel înalt s-au 
înscris ca tot atîtea contribuții la 
cauza lichidării ultimelor vestigii ale 
colonialismului și neocolonialismului, 
a discriminării rasiale, la înfăptuirea 
idealurilor de pace, libertate, progres 
social și dezvoltare de sine stătătoare 
a tuturor națiunilor.

Nutrind profunde sentimente de 
stimă și prietenie față de poporul 
din Benin, poporul român întâmpină 
pe președintele Mathieu Kerekou cu 
tradiționala urare „Bun venit pe pă- 
mîntul României" !

Ceremonia sosirii președintelui Mathieu Kerekou va fi 
transmisa în direct, astăzi, în jurul orei 10, la posturile 
noastre de radio și televiziune.
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FAPTUL

Toți ca unul

CU

obiș-

Grăsunul

documentare, o întil- 
creatorilor populari cu 
ai cercurilor și cena- 
literare, o paradă a 
popular, programe ar-

DIVERS
„Nu credeam că voi mai ajun

ge vreodată să mai pot ține con
deiul in mină, după grozăvia 
care mi s-a intimplat..." Așa își 
începe scrisoarea adresată rubri
cii noastre învățătorul H. Gri- 
gore din Mihăileni — Botoșani. 
„După primele îngrijiri primite 
de la medicul comunei, am fost 
trimis, in aceeași noapte, la spi
talul din Dorohoi. Pină să ajung 
eu acolo fuseseră treziți din 
somn și aduși de pe la casele lor 
cei mai buni chirurgi. Apoi, a 
doua zi, avind nevoie de masive 
și repetate transfuzii de singe, 
s-au prezentat la spitalul din 
Dorohoi un număr impresionant 
de consăteni din Mihăileni — 
foști elevi, colegi, vecini și prie
teni, in frunte cu primarul co
munei. Acum m-arn întors în 
mijlocul lor. Gestul lor n-am 
să-l uit cit voi trăi".

din Piața
9

Rahova
Dintr-un camion care circula 

pe strada Amurgului din Bucu
rești a căzut un porc în greuta
te de circa 100 de kilograme. 
Rămas în mijlocul drumului, 
porcul a început să guițe. Oa
menii l-au luat și l-au dus la 
piață. Nu ca să-l vindă, ci să-1 
dea în grija cuiva, pînă s-o găsi 
păgubașul. Și astfel, cei de la 
Administrația piețelor din secto
rul 6 i-au improvizat ciudatului 
musafir o încăpere, unde să se 
simtă ca la el în... coteț.

întîmplarea s-a petrecut
vreo trei săptămîni in urmă. 
De atunci și pină acum, nici or
ganele de miliție, nici adminis
tratorii Pieței Rahova n-au dat 
încă de urma păgubașului. Poa
te îl cunoaște cineva și-1 trimi
te mai repede să-și ridice gră
sunul, pînă nu-i vine... ignatul.

Un scîncet 
de copil 
în pădure

O scrisoare mai puțin 
nuită ne-a adus poșta de ieri. 
Ni se istorisește o pățanie a plu
tonierului Constantin Lupea, de 
la postul de miliție din Butoiești, 
județul Mehedinți. în timp ce 
trecea printr-o pădure, a auzit, 
deodată, un scîncet de copil. Pâ- 
rîndu-i-se suspect, plutqnierul 
s-a îndreptat spt'd'tm tufiș, unelte' 
a găsit o fetiță de cîteva luni. 
KtfSMir.it 
familie care o îngrijește cu dra
goste și căldură.

Și, totuși, subofițerul de mili
ție nu-și află liniștea. E adevă
rat că fetița și-a găsit o a doua 
mamă. Dar cea care i-a dat viață 
și care a părăsit-o, în mijlocul 
pădurii, pe unde o fi umblînd ? 
Scrisoarea despre neliniștea plu
tonierului ne-a fost trimisă 
fiica lui, Cornelia.

Cînd nu știi
9

pentru cine
• •

Două textiliste de la cunoscuta 
întreprindere din Lugoj — Dom- 
nica Lupuleț și Maria Manda — 
ne aduc la cunoștință un caz mai 
rar intilnit in rubrica noastră. 
Despre ce este vorba ? Aflind că 
o colegă de-a lor, pe nume Lu
minița Busgure, are neapărat 
nevoie să facă un împrumut la 
cooperativa de credit din locali
tate, Domnica și Mărioara i-au 
sărit in ajutor și au semnat for
mularele respective, in calitate 
de... girante. „La sfîrșitul anu
lui trecut, Luminița s-a că
sătorit (să-i fie de bine și-i 
urăm, din Inimă, casă de piatră) 
și a plecat din întreprindere și 
din Lugoj. Am auzit că s-ar fi 
stabilit in Căzănești, prin județul 
Mehedinți. Tare necăjite sintem 
pe Luminița. Nu numai că ne-a 
adus acum in situația ca din „gi
rante" să devenim plătitoare, 
dar ne-a mai făcut și de ocară 
pe aici, că pînă află lumea ade
vărul, vorba zboară ca vintul și 
ne scoate tot pe noi vinovate".

Ziua
in amiaza
mare

După ce și-a ispășit o pedeap
să privativă de libertate, la ieșirea 
din detenție a fost sfătuit să se 
apuce de o muncă cinstită, 
să-și facă și el un rost pe lume.

— Așa am să fac — a răspuns 
•1 scurt.

Dar n-a făcut așa. Timp de 
două zile a tot umblat liber și 
nestingherit, de colo pină colo, 
spre a se obișnui cu oamenii și 
cu locurile, mai ales că in timpul 
cit fusese „dincolo" apăruseră 
multe noutăți. Două zile, Marin 
Sava a stat în cumpănă, iar a 
treia zi, in loc să meargă în rind 
cu oamenii, să-și facă un rost pe 
lume, a forțat ușa chioșcului 
„Agrocoop" din piața veche din 
Slobozia și s-a furișat înăuntru. 
A fost prins in flagrant de mili
ție și dus înapoi de unde abia 
ieșise.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
..Scînteii

Interesante inițiative și experiențe ale comuniștilor

PENTRU CA TÎNĂRUL ANGAJA T 
SĂ SE INTEGREZE FIRESC
FAMILIEI MUNCITOREȘTI

Avem în față un text. în dreapta, sus, antetul : Combinatul de ce
luloză, hîrtie și fibre artificiale Brăila. Citim : „Stimate tovarășe, (in
tern convinși că ai venit in mijlocul nostru purtat de gindul unei 
munci cinstite și demne, pe care dorești să o desfășori in cadrul a- 
cestui colectiv ce azi te primește cu drag in rindurile sale. Te in- 
timpinăm cu urarea prietenească -Bun venit I». Am dori să simți 
chiar din primul ceas căldura' prieteniei pe care ți-o dăruim, dar și 
răspunderea pe care o porți față de locul de muncă ce ți se incre- 
dințează. In clipele in care te vei simți in impas, să ne ceri sprijinul. 
In momentul in care te vei bucura de succes, vom fi și noi fericiți, 
împreună vom împărți in viitor și efortul in muncă, și bucuria reali
zărilor noastre". Semnat „Prietenii noului angajat".

Sînt trei ani de cînd miile de tineri 
veniți să lucreze pe platforma chi
mică a Brăilei sînt astfel întîmpinați 
la începuturile activității lor. împreu
nă cu scrisoarea de bun venit li se 
înminează și cite un prospect în care 
este înfățișată întreprinderea — cu 
trecutul, prezentul și viitorul ei. Ur
mează apoi o vizită prin întreprin
dere, noii angajați avînd astfel prile
jul să cunoască Îndeaproape nu 
numai locul lor de muncă, ci și co
lectivitatea mai largă în care urmea
ză să se integreze.

în contextul larg al inițiativelor 
muncitorești pentru îndeplinirea cin
cinalului în condiții calitativ supe
rioare, care au devenit o perma
nență în peisajul nostru economic, 
deschizind perspective și drumuri 
noi în tehnică și creație, au apărut, 
mai ales in ultimul timp, și un alt 
gen de inițiative : cele care-și pro
pun — reflex al noii atitudini față 
de indatoririle sociale — formarea 
omului înaintat al societății socia
liste. Sint inițiative — între care 
cea a „prietenilor noului angajat" — 
cu puternice valențe educative.

...Și la Reghin, dezvoltarea fără 
precedent, într-un interval extrem de 
scurt, a întreprinderii de utilaje și 
piese de schimb a determinat creș
terea simțitoare a numărului de an
gajați și, implicit, necesitatea adoptă
rii unor măsuri care să asigure inte
grarea rapidă a noilor veniți in mij
locul colectivului de muncă. Ținind 
seama de importanța problemei, orga
nizațiile de partid, de sindicat și ale 
U.T.C., împreună cu conducerea între
prinderii, au elaborat un program co
mun în care s-a prevăzut în detaliu 
întregul proces al primirii noilor an
gajați. S-a pus, de pildă, întrebarea : 
este oare cazul ca secretarul de 
partid sau directorul să-și rupă din 
timp pentru a discuta cu fiecare nou 
sosit ? La un schimb de experiență 
organizat pe această temă s-a des
prins limpede concluzia că timpul 
astfel consumat este sigur cîștigat.

„Greșelile care se comit la angajare 
sint, îndeobște, de două feluri — este 
de părere tovarășul Gheorghe Scri- 
don, secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea „Electromureș" 
din Tirgu-Mureș : sau li se face noi- 

angajați o primire țrjumfală, după 
t lăsați să se dbsctiî*Ce’‘sirtguri ; 

sau se întocmesc, rutinier și sumar, 

să măi urmeze ceva. Arfibele proce
dee se dovedesc la fel de dăunătoare 
întrucît procesul angajării și adaptă
rii omului proaspăt venit este com
plex și nu poate fi consumat într-o

zi. Cred că in înțelegerea acestui ade
văr rezidă principalul merit al iniția
tivei «Prietenii noului angajat», care 
cuprinde, de la caz la caz, perioade 
mai scurte sau mai lungi, pînă in mo
mentul în care se realizează integra
rea organică a noului venit cu co
lectivitatea în care a intrat".

în unele locuri, inițiativa depășeș
te granițele unităților respective, 
manifestinriu-se chiar ca o „prietenie 
cu viitorul angajat". Un exemplu 
interesant în acest sens am întîlnit 
tot la întreprinderea „Electromureș". 
La grupul școlar de aici sînt pre- 
zenți la admitere și reprezentanții în
treprinderii, care discută cu tinerii 
admiși la examen. Apoi, pe parcurs, 
în fiecare an școlar, organizația de

odată, comitetul de partid organi
zează din două în două săptămîni 
discuții cu noii angajați, ajutându-i 
în soluționarea problemelor pe care 
le ridică.

Desigur însă că hotărîtoare pentru 
noul angajat este rapiditatea cu care 
se asimilează colectivului, 
se ’ ’
mul 
in 
de partid, de 
meroase. Faptul _ __ ______
năr de pe platforma chimică brăi- 
leană răspunde un comunist cu ex
periență sau 
tîrgovișteni 
angajament 
de nădejde, 
angajați de 
de a ciștiga i, 
prii. La fel se petrec lucrurile 

, unde 
noului
45 000

încadrează 
acestuia.

atest scop

partid veghează ca toți cel aproxi
mativ 1 300 de elevi care fac practică 
în 
ale 
rect

cu care 
in ambianța și rit- 
Metodele folosite 

de organizațiile 
comuniști sînt nu

că de fiecare tî-

. că de tinerii muncitori 
se ocupă, pe bază de 
scris, cadrele cele mai 
sporește șansele noilor 

a face progrese rapide, 
incredere in forțele pro- 

Și 
iniția- 

angajat" 
de oa-

Peste 3,7 milioane Iei reprezintă 
valoarea producției globale supli
mentare realizate de la începutul 
anului de colectivul întreprinderii 
de prelucrarea lemnului din jude
țul Cluj. întreaga producție supli
mentară a fost obținută pe seama 
creșterii productivității, muncit Dar, 
așa cum aprecia ing. Klepper Vol
ker, șeful colectivului de proiectare 
din unitate, succesele colectivului 
sînt direct legate de aplicarea unor 
tehnologii moderne, dintre care una 
premieră pe țară. Este vorba de

fabricarea mobilei panouri
acoperite cu folii P.V.C., care se 
bazează pe un mare volum de în
locuitori. Anual se pot economisi, 
ca urmare a introducerii acestei 
tehnologii, circa 6 milioane mp fur
nire. în paralel cu scurtarea de 4—5 

. ori a ciclului de fabricație. .Mobi
lierul cu folii P.V.C. este demonta- 
bil, ceea ce înseamnă că ajunge la 
beneficiar în colete în care se află 
panourile și pungi de plastic cu 
accesoriile, urmînd a fl montate de

acesta, reducfndu-sa astfel suprafa- 
țele de depozitare.

O altă noutate tehnologică o re
prezintă finisarea opacă a unor 
părți de mobilier, ceea ce permită 
realizarea unor sortimente cu fini
saje combinate, care ridică conside
rabil gradul de utilizare a masei 
lemnoase. Pe platforma din Dej a 
și luat ființă o asemenea linie au
tomată și o alta se află în pregă
tire la unitatea din Cluj-Napoca. 
(Alex. Mureșan, corespondentul 
„Scînteii").
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diferitele ateliere și secții 
uzinei să fie îndrumați di- 
de oamenii cei mai bine 

pregătiți profesional și politic, în 
primul rînd de comuniști. Se rea
lizează, in aceste împrejurări, legături 
atit de strînse — de altfel, încă în 
anul III, elevii școlii profesionale 
care fac practică la „Electromureș" 
sint cuprinși în organizațiile de bază 
U.T.C. din atelierele respective — 
incit plasarea propriu-zisă la locu
rile de muncă se face în modul cel 
mai firesc — „din mers", cum s-ar 
spune. Chiar în ziua documen
tării noastre, la „Electromureș" so
sise un grup de 20 de tineri care, 
deși după absolvire beneficiază de 
vacantă, cereau să fie angajați 
imediat. în sala clubului i-au întim- 
pinat tovarăși din conducerea între
prinderii. membri ai comitetelor de 
partid, de sindicat și de U.T.C., șeful 
serviciului personal-învățămînt, șe
ful serviciului retribuire, muncitori 
fruntași în producție. Discuțiile s-au 
purtat avînd ca argument un film 
realizat de cineclub in care este în
fățișată monografic evoluția între
prinderii în ultimii 25 de ani.

Un alt element semnificativ pentru 
importanța acordată de organizațiile 
de partid fiecărui amănupt al mo
dului cum • sint primiți'-firtesii : la 
întreprinderea de utilaj petrolier 
din Tirgoviște, de pildă, li se in
dică la angajare numele tovarășilor 
din diferite compartimente cărora 
li se pot adresa pentru soluționarea 
celor mai variate probleme de mun
că și viață, respectivii tovarăși fiind 
instruiți special in acest sens. Tot-

DIN POȘTA REDACȚIEI

• Fapte • Opinii • Propuneri
© Peste 124 tone combustibil convențional au 

economisit, în primul semestru al anului, lucrătorii Remizei de loco
motive Titu prin mai buna întreținere a mașinilor și remorcarea su
plimentară a zeci de trenuri de tonaj sporit. (Gheorghe Muscăloiu, 
tehnician).

® CU Sprijinul asoc‘at'^or de locatari, Consiliul popular al 
orașului Oțelul Roșu se preocupă în prezent de construirea unor te
renuri și complexe sportive și de joacă pentru copii, de extinderea 
rețelelor de apă potabilă și canalizare, de amenajarea și înfrumuse
țarea spațiilor verzi și de agrement. Asemenea lucrări vor spori și 
mai mult gradul de urbanizare a orașului de pe Bistra. (Ion Hartu- 
pan, Oțelul Roșu, județul Caraș-Severin).

© Mai multă operativitate în «zolvarea unor cereri este 
de dorit să existe la Consiliul popular din comuna Cuca-Argeș. Cu 
aproape 4 luni in urmă am solicitat de la acest consiliu, prin scri
soare recomandată, anexînd și timbrele fiscale necesare, să-mi elibe
reze două acte. Cu toate revenirile făcute, nu am primit nici un 
răspuns. (Ion Vlăsceanu, bloc I 5, ap. 20, zona Nord, Rm. Vîlcea).

© 0 n^uă fabrică de nutreturi combinate a fost pusă in 
funcțiune, la începutul acestei luni. în municipiul Bîrlad. Aici vor fi 
valorificate superior produse și reziduuri agricole (cereale, legumi
noase, boabe, făină de fin vitaminos), reziduuri din industria uleiului 
(șroturi oleaginoase), din industria morăritului (tărițe, praf de moară, 
gozuri) etc. (Teodor Lificiu, Birlad).

© Greutățile pe care ’e 'nt'mPina Cetățenii cartierului Fer- 
neziu din Baia Mare în alimentarea cu apă potabilă ar putea fi în
lăturate dacă s-ar lua măsurile necesare în vederea urgentării extin
derii rețelei de aducțiune a acesteia. (Irimie Mureșan, 
Baia Mare).

® Așteptăm din Partea conducerii cooperativei 
consum Vînju-Mare (Mehedinți) sprijinul necesar pentru 
fierului vechi achiziționat de gestionarii magazinelor din
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prn. La lei se petri 
în județul Brașov, 
tiva „Prietenii 
antrenează circa 
meni ai muncii.

Și lucrurile nu 
Cum trăiesc tinerii 
program, ce fac în timpul liber, cu ce 
iși întregesc cunoștințele, care le sînt 
prietenii ? Iată 
comuniștii și le 
lor de părinți 
punsurile ? Sînt 
comuniști, acei 
periență 
Napoca, 
din orice alt oraș al țării — care se 
ocupă cu stăruință de tineri și 
afara orelor de producție. ’ . 
gind prin aceasta îndeplinirea unei 
importante sarcini de partid. De 
aceea. loan Pîrjol, șeful secției me
canică II de la întreprinderea „Me- 
talotehnica" din Tirgu-Mureș, 
are in subordine peste 800 de 
gajați, știe exact, în orice 
ment, după o situație urmărită la zi, 
ce note are fiecare tinăr Ia liceul se
ral. Pentru că nimic din viața și 
munca tinerilor nu le este și nu le 
poate fi indiferent comuniștilor. Ei 
ii vizitează pe tineri și acasă, deseori 
se duc în sat. la părinți sau rude, 
ori îi invită pe aceștia la întreprin
dere.

Numeroase aspecte ale procesului 
de traducere in practică a inițiativei 
de care ne ocupăm au fost înregis
trate și pe peliculă. Filmul „Noul 
angajat — lucrător, colaborator și 
prieten", realizat de cineclubul Ca
sei de cultură a sindicatelor din Tg. 
Mureș, a rulat în ultimul an în 16 
întreprinderi din județ.

Dar câte altele mai pot fi de natu
ră să îmbogățească mereu activitatea 
educativă pusă în slujba îndeplinirii 
comandamentului major pus de partid 
în fața comuniștilor formarea tine
rei generații de muncitori, pregătirea 
ei profesională, politică și morală la 
nivelul actualelor exigențe.

se opresc aici, 
în afara orelor de

întrebări pe care 
pun în calitatea 
și educatori. Răs- 

nenumărați acei 
muncitori cu

— din București, 
Oradea, Timișoara

ex-
Cluj- 

sau
în 

înțele-

deși 
an- 

mo-

M. BABOI AN
și corespondenții „Scînteii

Protejarea mediului înconjurător—răspundere a prezentului față de viitor:

Vizitatori nedoriți la un monument al naturii
■ 9

Neîndoios, puține orașe 
de la noi din țară — și nu 
numai de la noi din țară — 
au fost hărăzite de natură 
cu un peisaj atit de fer
mecător, de atractiv, ca 
Brașovul. O notă aparte 
în frumusețea acestei stră
vechi așezări românești o 
reprezintă Tîmpa. masivul 
muntos — și monumental
— care își pune amprenta 
asupra personalității orașu
lui. De fapt, alături de Po
iană, Tîmpa este socotită
— și nu fără temei — po
doaba naturală cea mai de 
preț a Brașovului. Datorită 
florei sale bogate, a înfăți
șării și așezării sale, Tîmpa 
a fost declarată monument 
al naturii.

Odată cu dezvoltarea tu
rismului intern și interna
țional, Tîmpa a devenit și 
unul din punctele turistice 
de atracție cele mai impor
tante ale Brașovului. Pentru 
a valorifica mai bine fru
musețile Tîmpei, cu vreo 
trei ani în urmă a fost dată 
aici în exploatare o tele- 
cabină. cu ajutorul căreia, 
în numai 2—3 minute, tu
riștii alung în virful mun
telui. de unde pot admira 
splendida panoramă a 
Brașovului și a Țării Bîr- 
sei. Tot aici a fost dat în 
folosință, acum un an, un 
frumos local de alimentație 
publică.

Pentru a ajunge sus. in 
virf, mulți -dintre turiști și 
locamier"proferă1 îhfeă fru
moasele poteci mai noi sau »aiinrr taoț us -

în
ce

cele croite cu secole 
urmă. Dar numărul din 
în ce mai mare de oaspeți, 
nereglementarea accesului 
în perimetrul Tîmpei, ur
carea și coborîrea haotică 
— la care se adaugă și u- 
nele neglijențe ale con
structorilor care au execu
tat localul de alimentație 
publică — au aduș șj aduc 
mari prejudicii acestui mi
nunat monument al natu-

ales arborii tineri. Lipsa 
de responsabilitate șî edu
cație civică a celor care 
urcă și coboară dezordonat 
— unii dintre ei tineri — 
se manifestă și în faptul 
că n-au fost cruțate nici 
firavele garduri din crengi, 
plăci de beton sau pla
se din sîrmă, implanta
te din loc în loc, in 
scopul opririi grohotișului. 
Ca să nu mai vorbim de

despre
rii, punînd în pericol însăși 
vegetația sa. Urcatul și co- 
borîtu‘1 în afara potecilor au 
avut și au ca efect dez
voltarea unui îngrijorător 
proces de eroziune a solu
lui, manifestat prin spăla
rea și antrenarea la vale 
a masei fertile de pămint. 
La rindu-i, aceasta pune în 
pericol existența arborilor, 
a căror ancorare în sol este 
și așa destul de fragilă. De 
o parte și de alta a pote
cilor întîlnești tot mai 
multe și mai mari supra
fețe de teren dezvelite de 
stratul subțire de pămînt. 
Asemenea urcușuri și. mai 
ales, coborîșuri haotice, ne
cugetate, dau naștere unor 
adevărate avalanșe de pie
triș, desprins fie din zidu
rile de sprijin ale poteci- 
torv fie din sol, pcare,. prjm 
rostogolire, distrug mai

faptul că lampadarele, me
nite să lumineze aleile, 
simt sparte, inlOcuite și- ia
răși sparte. Nu e mai puțin 
adevărat că la distragerea 
vegetației Timpei și la ex
tinderea procesului de ero
ziune și-au adus o „contri
buție" și constructorii căi
lor de acces, ai rețelelor de 
apă, canalizare etc., care 
au săpat șanțuri și au dis
locat mase mari de pă
mint. fără să ia apoi mă
suri pentru remedierea 
stricăciunilor produse. Cel 
mai concludent exemplu îl 
oferă partea de sud a Tim
pei. care a fost, pur și 
simplu, mutilată, prin con
struirea unui drum de ac
ces rutier, ignorîndu-se 
cele mai elementare norme 
de protecție a. acestui mo
nument al naturii.. ... <

Lipsa de răspundere cu- 
«jj • m

care s-a acționat pînă acum 
a lăsat răni adinei pe 
chipul Timpei. Aceasta tre
buie să constituie un sem- 1 
nai de alarmă pentru gos
podarii municipiului. Ero
ziunea solului și desfigura
rea vegetației Tîmpei pot 
fi stăvilite. încă nu e prea 
tîrziu să se intervină cu 
toată energia. în acest scop, 
se impun însă măsuri con
crete, între care — în pri
mul rînd — interzicerea 
accesului pe Timpa în a- 
fara potecilor existente. 
Pentru aceasta șe cere ini
țierea unor acțiuni riguroa
se de supraveghere și con
trol. Credem că ar fi utiiă 
organizarea, cu ajutorul ti
neretului și al studenților 
de la facultatea de silvicul
tură din localitate, a unei 
ample acțiuni de refacere 
a potecilor, de stopare a 
procesului de eroziune. 
Totodată, se impun măsuri 
disciplinare, sancțiuni dras
tice împotriva tuturor celor 
care încalcă legea monu
mentelor naturii. Tîmpa 
este un monument pus sub 
ocrotirea legiuitorului. Tîm
pa poate și trebuie să-și 
păstreze, în continuare, în
treaga ei frumusețe, să 
constituie cel mai apropiat 
și important- filtru de să
nătate 
devină 
natural 
liste.

al Brașovului, să 
un neîntrecut parc 

al patriei socia-

Cozia — viitoare stațiune 
balneoclimaterică

MB

■■ RhSr '■ '' '■

Rețeaua de unități balneare a Oficiului județean de tu
rism Vîlcea s-a îmbogățit cu un nou complex hotelier. 
Aflat pe pitoreasca vale a Oltului, la numai 500 de metri 
in. amonte de Căciulata. noul hotel are o capacitate de 
400 locuri, dispuse pe 14 niveluri. Punerea sa in funcțiu
ne semnifică, de altfel, și actul de naștere al viitoarei sta
țiuni balneoclimaterice Cozia. Prima serie de turiști — oa
meni ai muncii din țară și oaspeți de peste hotare — be
neficiază deja de condițiile și serviciile oferite de moderna 
unitate, care dispune de bază proprie de tratament — in 
care se pot efectua peste 2 000 de proceduri terapeutice pe 
zi — ce pune in valoare noile izvoare de apă minerală 
și termală. Turiștii au. totodată, la dispoziție o mare di
versitate de servicii. Astfel. în afara pensiunii, aici mai 
funcționează un bar de zi. o cofetărie (amplasată la eta
jul al 11-lea). frizerie, secție de coafură și gimnastică 
medicală, florărie, librărie etc. Tot in acest an va fi dat 
in folosință un nou hotel cu o capacitate similară. Pină la 
sfîrșitul acestui cincinal se vor construi alte două com
plexe, atingindu-se astfel capacitatea de astăzi a întregii 
stațiuni Olănești. (Ion Stanciu).

pensionar,

zonale de
ridicarea 

____ ____  _  =_____ ____ _____ __  __ comuna 
Crivina, precum și a/ ambalajelor de la aceste unități. (Nicolae Pe- 
rianu, comuna Crivina, județul Mehedinți).

• Pentru îmbunătățirea condițiilor de transport 
în comuna noastră, Grăniceri-Arad, se amenajează și se pietruiește 
cu contribuția cetățenilor drumul ce face legătura cu centrul civic, 
gara C.F.R. și șoseaua județeană, care, de asemenea, va fi moderni
zată. (Petru Botașiu, profesor, comuna Grăniceri, județul Arad).

LA POLOVRAGI (Gorj), „Zi
lele culturii" au debutat prin 
sesiunea de comunicări „Crea
ția populară gorjenească", con- 
tinuind cu vernisajul expo
ziției de artă populară din 
Valea Oltețului, vizionarea unor 
filme 
nire a 
membri 
durilor 
portului 
tistice prezentate de formații din 
Alba, Vîlcea și Gorj. • A- 
GENDA VILCEANA. Tinerii din 
taberele de muncă de la Voinea- 
sa și Păușa s-au intîlnit cu lec
tori ai comitetului județean de 
partid și cu juriști, purtînd îm
preună un fructuos dialog asu
pra dezvoltării, în perspectiva 
actualului cincinal, a județului 
Vîlcea. „Brigada artistică de agi
tație — modalitate eficientă a 
muncii politice de masă" a fost

tema dezbaterii organizate de 
Școala populară de artă din Rm. 
Vîlcea, la care au luat parte in
structorii brigăzilor artistice din 
unele întreprinderi și localități 
ale județului. • FORMAȚIA DE 
TEATRU a Institutului de cerce
tări și proiectări navale Galați, 
recent constituită, a prezentat 
publicului cea dinții premieră : 
„Nepotrivire de caracter" de Ion 
Băieșu, in regia actorului Gheor- 
ghe V. Gheorghe de la Teatrul 
dramatic din Galați. • AGENDA 
VRlNCEANA. „Arta populară și 
etnografică in Vrancea" este ti
tlul expoziției deschise de Mu
zeul de istorie și etnografie din 
Focșani la întreprinderea de con
fecții din localitate. întreprinde
rea cinematografică județeană a 
organizat pentru muncitorii se
zonieri din întreprinderile agri
cole de stat, la sediul fermelor, 
proiecții de filme documentare

N. MOCANU
corespondentul „Scînteii"

DR UMUL
UNUI ORAȘ

PRINISTORIE
(Urmare din pag. I)
putați, loan Todea, Petru Rusu, A- 
lexandru Păunescu, Irina Sipoș, 
Gheorghe Popa. Ioan Vidraru, Do
minic Antal, Szabo Elisabeta, cetă
țeni". Acestea și încă multe altele 
sînt numele pe care le poartă hărni
cia acestui oraș care se află intre 
Cluj-Napoca și Oradea.

Pun cîteva întrebări și cartea orașu
lui. a viețuirii orașului se deschide 
la timpul prezent. Citesc : în Huedin 
se află o fabrică de 
prindere de industrie 
mită Vlădeasa, după 
patronează orașul,

Frumușeni. Un sat co
chet, cu ulițe largi, cu case 
frumoase, multe dintre ele 
ridicate în anii din urmă. 
Un sat cu oameni gospodari 
și harnici — români și ger
mani — din cimpia Aradu
lui, la vreo 15 kilometri 
depărtare de reședința ju
dețului. Numele satului — 
printr-o fericită coinciden
ță — atestă o veche și 
mare pasiune a localnici
lor: dragostea lor pentru 
frumos și util izvorîtă din 
tradiționalul meșteșug al 
împletitului răchitei. O pa
siune care s-a transmis, 
din generație in generație.

Am poposit deunăzi la 
una din cele două secții de 
împletituri de răchită din 
sat, și anume la secția de 
la I.A.S. Fîntînele. Era 
sărbătoare. O sărbătoare 
pe care localnicii au nu
mit-o „Ziua mîinilor de 
aur" și la care a parti
cipat întregul sat. Ni s-a

explicat că e 
fie aici 
practic, 
care să .
un reprezentant în secția

tot satul, deoarece, 
nu există casă 

nu aibă cel puțin

mușeni a fost o sărbătoa
re de... lucru, oferind celor 
prezenți prilejul de a cin
sti „pe viu" cele mai noi 
rezultate ale pasiunii, ale

Frumoasa pasiune 
a celor din Frumușeni

respectivă. Și îhcă ceva : 
marea majoritate sînt ti
neri. Tinerii satului, pre
țuind ștafeta de la părin
ții lor, se califică „din 
mers" și vor duce mai de
parte frumosul meșteșug.

Ca și la edițiile anteri
oare, ziua din acest an a 
„mîinilor de aur" din Fru-

spiritului de inventivitate 
al împletitorilor. în 
unui exigent juriu au 
aduse, pe rind, noile 
dele de coșuri și alte 
pletituri purtînd numele a 
66 de împletitori. A fost un 
examen dificil, în urma 
căruia numai 7 produse noi 
au întrunit punctajul cel 
mai mare. Despre produ-

fața 
fost 
mo- 
im-

sele premiate acum la Fru- 
mușeni se va mai vorbi; 
fără îndoială, așa cum se 
vorbește de celelalte zeci 
și sute de modele create 
tot aici, de-a lungul anilor, 
și care sînt tot mai solici
tate atit pe piața internă, 
cit și în 18 țări ale lumii. 
Fiecare dintre produsele 
secției de împletituri 
Frumușeni, cu toate 
poartă semnătura lui Ga
vrila Mureșan, Petru Ber
ger. Stela Drăgănescu, Ni- 
colae Lulay, Nicolae Petsch, 
loan Petcov, Anton Klein 
sau Iosif Ered — ca să-i 
numim doar pe cîțiva din
tre fruntașii secției — 
poartă, in același timp, o 
părticică din experiența, 
fantezia și hărnicia tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc 
aici, în cimpia Aradului, la 
Frumușeni.

din
că

Constantln Simlon
corespondentul „Scînteii"

din domeniul agriculturii. Libră
ria „Miorița" din Focșani găzdu
iește expoziția de carte „Omagiu 
muncii, omagiu partidului". • LA 
ROȘIORII DE VEDE (Teleor
man) a avut loc un interesant 
spectacol al formațiilor artistice,

soliștilor vocali ți instrumentiș
tilor de la întreprinderile indus
triale ale orașului. * AGENDA 
CARAȘ-SEVERINEANA. „Orga
nizarea științifică a producției și 
a muncii, ordine și disciplină de- 
săvirșită la fiecare loc de muncă'" 
— este tema unei dezbateri or
ganizate la Casa de cultură a sin
dicatelor din Reșița, unde a avut 
loc și o discuție privind „Briga
da artistică de agitație — ca ipo
stază originală a opiniei publice

în acțiune". La biblioteca „Ate
neului tineretului" a fost prezen
tat medalionul literar aniversar : 
„D. Th. Neculuță". La căminele 
culturale : „Eroi bănățeni ai 
luptei pentru independența na
țională", „Poeții cintă patria și 
partidul" (seri literare, la Obre- 
ja și Băuțari) ; „Dragoste de pă
mint străbun" (recital de ver
suri, la Rusca Montană), „Fră- 
mintări și răscoale țărănești de-a 
lungul timpului. în țara noas
tră" (expunere, la Glimboca). La 
cabinetul de științe sociale din 
comuna Eftimie Murgu a fost 
organizat un schimb de expe
riență cu secretarii comitetelor 
de partid din întreaga Vale a Al- 
măjului. Concursul și tabăra re
publicană de radiotelegrafie de la 
Poneasca au reunit 310 pionieri 
din întreaga țară. La Băile Her- 
culane s-a deschis expoziția pic-

toriței Elena Dobriceanu-Co- 
cărăscu. La casa de cultură a 
sindicatelor expune pictorul re- 
șițean Iacob Neubauer. • LA 
SF. GHEORGHE (Covasna) s-a 
deschis expoziția de artă foto
grafică a grupului foto al casei 
de cultură. • FESTIVALUL 
„PLAIURI BUCOVINENE" (Su
ceava) a programat, printre al
tele, organizarea ia căminele 
culturale a unor dezbateri pe 
temele „Umanismul revoluționar 
socialist" și „Ridicarea bunăstă
rii materiale a poporului, țelul 
suprem al politicii partidului 
nostru". La Stroiești și la Crucea 
s-au desfășurat duminici cultu- 
ral-științifice, iar la Suceava a 
fost deschisă expoziția de pictură 
„Aripi românești", reunind cele 
mai reușite creații ale elevilor.

Corespondenții „Scînteii'

lapte, o între- 
locală denu- 

muntele care 
.----------- —. o cooperativă
meșteșugărească cu peste 30 de uni
tăți pentru servirea populației, o au ■ 
tobază în care zilnic intră aproape 
800 de oameni veniți cu treburi la 
Huedin, în afara celor cu abona
mente. Se mai află în oraș un 
C.A.P., un S.M.A., care servește 
nouă C.A.P.-uri, un complex de le
gume și fructe, un centru de colec
tare a fructelor de pădure. Și tot în 
Huedin își are sediul un ocol silvic 
și un sector de exploatare forestieră.

Revăd încă o dată cifrele și fap
tele săvirșite de oamenii Huedinului 
și-mi dau seama că istoria, noua is
torie, socialismul, a revitalizat aceas
tă „bătrină" așezare, a întinerit-o. 
a înălțat între marginile ei noul, pe 
temelii de lumină, de omenie, de hăr
nicie. de bunăstare.

Alte întrebări și cartea se deschide 
Ia timpul viitor, la timpul actualului 
cincinal. Primarul îmi spune cu jus
tificată mindrie că. peste cîțiva ani. 
Huedinul se va putea numi oraș 
dustrial, investițiile 
semnate.

în Huedin, ca 
România socialistă, 
torie, împlinită de __  _____ _
lor, sub înțeleaptă conducere a parti
dului, pulsează, se desfășoară. își 
intensifică de Ia o zi la alta ritmul, 
se îmbogățește cu noi fapte. Pentru 
că doar faptele vor sta mărturie vii
torului, celor care astăzi se nasc, ori 
învață, in grădinițe și școli, despre 
ceea ce au făcut părinții lor.

Este douăsprezece fără un sfert. 
Vasile Pop, primarul celui mai mic 
dar foarte harnic oraș din județul 
Cluj, se ridică de pe scaun — „de 
cînd sînt activist de partid n-am a- 
minat nici o ședință", zice el — pri
vește cîteva clipe pe fereastră, vreme 
în care reporterul încearcă să însu
meze trecutul, prezentul și viitorul 
Huedinului, urbe pe ale cărei străzi, 
după cum a încercat să mă convingă 
profesorul Nicolae Steiu, in nopți de 
liniște, trec 'umbrele înaintașilor, 
umbrele oamenilor lui Decebal și ai 
lui Traian, umbrele Iui Horea și A- 
vram Iancu, umbrele celor arși pe 
rug, ale celor căzuți pentru libertate 
și dreptate socială. Trec umbrele a- 
cestea. în urma lor, întreagă, bucuria 
statornică a urmașilor care, cu min
tea și cu brațele lor, înalță Huedinul 
de azi la înălțimea aspirațiilor 
cerute de civilizația socialistă.

alocate fiind
in- 
în-

fn
Is-

pretutindeni 
istoria, noua 
hărnicia oameni-
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SCINTEIA — miercuri 21 iulie 1976 PAGINA 3

Sosirea unei delegații a Partidului Comunist 
din Australia

REDUCEREA CONSUMURILOR 
SPECIFICE

Metalul se economisește de la proiectare 
pînă la realizarea produsului finit

Nu de mult, la întreprinderea 
„Neptun" din Cimpina a avut loc un 
schimb de experiență. Vreo. 60 de re
prezentanți — directori, ingineri; 
proiectanți, cercetători — din unită
țile mari consumatoare de metal ale 
Prahovei au discutat, cu real folos, 
pe marginea unei acțiuni cu bune 
semne de eficientă și căreia lucrăto
rii unității cîmpinene i-au dat o de- 
numire-îndemn : „Gram cu gram, 
să economisim metalul !“.

Pe contabilul-șef Eleodor Angeles- 
eu l-am găsit tocmai calculind in
fluența în cheltuielile la mia de lei 
producție a economiilor de materii 
prime obținute de către colectiv în 
primele 5 luni ale anului.

— Un permanent „asalt", o veghe 
continuă 1 Și aceasta pentru ca 
costurile să nu iasă din volumul lor 
planificat — ne relata el.

— Și în acest „duel", care pe care?
— Pînă acum — sîntem convinși că 

și pe viitor — biruința e de partea 
colectivului. S-au smuls din cheltuie
lile totale — comparate cu cele din 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut — aproape 18 lei la mia de Ici 
producție, față de plan reducerea fi- 
fhd de 0,30 lei. Poate vi se pare pu
țin, dar fiecare bănuț înglobează 
mult efort...

Contabilul-șef a spus drept. Șl 
ne-am convins de aceasta direct 
la sursă. Adică, în secțiile de fabri
cație și în atelierele de la serviciile 
de concepție, unde se desfășoară am
ple acțiuni pentru o producție de ca
litate, cu costuri stabile și chiar mai 
reduse decît fusese planificat. „In 
acest efort conjugat a fost nevoie de 
responsabilitate muncitorească pe 
toate treptele, de entuziasm și pa
siune, pe care noi, comuniștii, orga
nizația de partid le-am ținut treze 
prin mijloacele muncii politico-edu
cative de masă — aprecia secretarul 
comitetului de partid, inginerul Ma
rin Flaider.

împreună cu secretarul am trecut 
In revistă, în primul rînd, activita
tea oamenilor — cei mai multi dintre 
ei comuniști — de la sectorul de 
concepție. Aici, 48 de proiectanți și 
specialiști și-au asumat greaua sar
cină să reproiecteze 40 de tipodimen- 
siuni de reductoare conico-cilindrice; 
folosindu-se alte sisteme de angre
naje decît cele actuale ; tot aici, 
proiectanți! tehnologi au început să 
modifiae o serie de tehnologii depă

DIN TOATĂ INIMA, BRAVO PENTRU MĂIESTRIA Șl DÎRZENIA

CU CARE REPREZENTAT! TRICOLORUL ROMÂNIEI !

Mîndrie patriotică pentru 
succesele gimnastelor noastre

Cu ani în urmă, pe timpul Jocu
rilor Olimpice de la Melbourne și 
Roma, o echipă de gimnaste român
ce cucerea medalii de bronz pentru 
faima colectivelor noastre sportive. 
De atunci, din 1960, reprezentantele 
gimnasticii noastre n-au mai dobin- 
dit medalii pe tărîm olimpic. Iată 
însă că astăzi, în iulie 1976, 1H Mont- 
reail, tînăra echipă a României a 
izbutit cea mai bună performantă 
din istoria olimpică a gimnasticii 
noastre feminine — locul al doilea 
și medalia de argint ! Rezultatul a- 
cesta, de mare valoare și răsunet, nu 
mai era chiar atît de imprevizibil. 
Vă rog să permiteți șă mă refer 
astăzi încă o dată la antrenoarea 
Maria Simionescu, care, încă din 
timpul desfășurării trecutelor jocuri 
de la Miinchen, avusese capacitatea 
de a prevedea — dar și curajul de 
a afirma puiblic — că viitoarea echi
pă română, deci acele fetițe ce erau 
încă la vîrsta păpușilor, va urca sus

Agențiile internaționale de presă, 
specialiștii prezenți la Montreal sint 
unanimi in a remarca contribuția 
deosebită pe care tînăra gimnastă 
Nadia Comăneci a adus-o la obține
rea medaliei de argint de către e- 
chipa României.

Astfel, AGENȚIA U.P.I. sublinia
ză că in cursul evoluției sale de luni 
seara, la exercițiile libere. Nadia 
Comăneci a impresionat in mod ex
cepțional asistenta, realizind două 
prestații perfecte la bîrnă și paralele 
inegale, ambele notate cu io.

La rindul său, AGENȚIA REUTER 
subliniază că .,Nadia este prima gim
nastă din întreaga istorie a Jocurilor 

șite,. care duceau la un consum exa
gerat de metal. De pildă, prin ex
tinderea. în cele cinci luni a forjă
rii în matrițe a roților dințate de la 
motoreductoare și de la reductoare 
pentru combina „C—12", întreprinde
rea a înscris în contul său de eco
nomii peste 70 de tone de metal.

— Reducerea cheltuielilor de pro
ducție, după cum vedeți, ne spune 
doctor inginer Gheorghe Miloiu, șe
ful serviciului proiectare, reprezintă 
pentru noi. cei de la concepție, un 
obiectiv de prim ordin în cadrul în
trecerii socialiste. Și putem spune 
că în perioada care a trecut din. a-

Din experiența 
colectivului 

întreprinderii 
„Neptun“ din Cîmpina

cest an avem ce raporta. Rețineți însă 
că, gîndindu-ne la economii, noi 
nu ne abatem absolut deloc de la 
ideea de bună calitate a produsului.

— Dar există situații cînd, acțio- 
nînd tocmai pentru ridicarea perfor
manțelor tehnice, sînt necesare mă
suri pentru înlăturarea „obezității" 
reductoarelor.

— Așa este. Și dau ca exemplu 
reductoarele 2—CH și 3—CH, care 
prin reproiectare (am început această 
acțiune) scad în greutate cu 300-500 
de kilograme, cifre de-a dreptul 
spectaculoase.

în atelierele prelucrătoare, aceeași 
preocupare perseverentă și serioasă 
pentru economii : de materiale, de 
scule, de dispozitive. De pildă, la 
turnătorie s-a găsit o rezervă : reu- 
tilizîndu-se „culele" de bronz s-au e- 
conomisit 30 de tone de materie pri
mă scumpă și dificil de procurat ; de 
asemenea, reutilizarea a 3 000 de su
porți de cuțite de strung va aduce o 
economie de 3 500 kg de oțel special.

Am notat în carnetul de reporter 
exemplul unui comunist intransigent 
în problemele organizării : șeful scu- 
lăriei. maistrul Ion Mihart. El a reu
șit să pună ordine in ceea ce pri
vește scoaterea din magazie a unor 
scule și dispozitive (printr-o eviden
ță strictă și simplă), a găsit noi căi, 

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ
Clasamente, rezultate

pe podium la Montreal peste 4 ani ! 
După performanța de luni seara a 
acelor fetițe, din care și acum trei 
încă nu au împlinit 15 ani, ne-am 
strips pînă tirziu, după miezul nop
ții. la hotelul „Sheraton" din cen-

CORESPONDENȚA 
DIN MONTREAL

trul orașului, la etajul al 7-lea, in 
camera în care locuiesc Maria Si- 
mionescu și Emilia Liță, aceasta din 
urmă fostă componentă o echipei 
noastre feminine medaliate. în anii 
olimpici 1956 și 1960.

Bucuria ne este și mai mare cu 
cit posturile de televiziune canadie
ne nu încetează să ne înfățișeze, de 
zeci de ori, excepționalele evoluții 
la bîrnă și la paralele inegale ale

Elogii unanime pentru Nadia Comăneci
Olimpice care a obținut calificative 
maxime".

„Nadia ești fermecătoare ! Nadia 
a venit, a executat exercițiul și, în 
decurs de cîteva secunde, a cîștigat 
încă citeva milioane de suporteri" — 
subliniază in comentariul său agen
ția Reuter. Evoluția româncei, în 
vîrstă de 15 ani (anul trecut, la pri
ma ei prezentă intr-un mare concurs 
internațional — campioană europea
nă la patru probe) a tăiat respira
ția chiar și specialiștilor". „Va fi 
mai mare decit Larissa Latînina și 
Vera Ceaslavska, au apreciat ei. în- 
tr-adevăr, nici un superlativ nu este 
prea mare pentru această micuță in- 
cîntătoare".

AGENȚIA FRANCE PRESSE vor
bește în termeni elogioși despre 
„noua stea a gimnasticii românești" 
care, prin siguranța și talentul cu 
care a evoluat în cadrul probei pe 
echipe, a impresionat atit pe specta
tori, cit și pe specialiști, culegînd 
permanent aplauze la scenă deschisă.

în comentariul său, trimisul special 
al agenției France Presse subliniază, 
între altele : „Nadia Comăneci este 
înzestrată cu toate darurile: grație, 
stăpinire de sine, ținută. Gimnastă 
de cea mai înaltă clasă, ea a cu
noscut consacrarea la o vîrstă la care 
nu demult campioanele de abia in
trau in competiții. Elevă in clasa a 
IX-a a Liceului sportiv din munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej, „ve
deta" competiției de la Montreal a 
uluit prin maturitatea sa, extrema 
stăpinire a nervilor și prin clasa sa 
uimitoare la toate exercițiile, dar 
mai ales la paralele, unde a obținut 
nota maximă unică, și la bîrnă, pe 
care evoluează... ca și la sol".

Relevînd că Nadia Comăneci este 

rezerve pentru „a doua viată" a u- 
nor S.D.V.-uri. Și, înainte de toate — 
așa cum relata secretarul de partid
— maistrul a reevaluat indicii de 
productivitate ; oamenii secției scu- 
lărie produc acum cu aceleași ma
șini. cu aceleași cheltuieli de regie, 
în același timp, o producție mai 
mare, contribuind astfel serios la re
ducerea costurilor fabricatelor. Exem
plul lui a determinat o creștere ge
nerală a productivității muncii și a 
indicilor de utilizare a mașinilor. Din 
statistici ne-am notat că s-a obținut 
un plus de 418 lei producție pe fiecare 
angajat in cinci luni ale acestui an. 
Am consultat și planul M.T.O. al în
treprinderii din care fac parte peste 
170 de măsuri de eficiență tehnico- 
financiară. Un mare număr s-au și 
aplicat cu bune rezultate.

După ce am constatat pe „viu" 
preocuparea colectivului pentru chel
tuirea cu chibzuință a fiecărui leu, 
am discutat cu directorul întreprin
derii, inginerul Petre Tiseanu. „Lu
nile care au trecut — ne-a spus el
— indică o activitate economico- 
financiară în progres față de anul 
trecut. Colectivul nostru este acum 
mai sudat, a crescut responsabilita
tea fiecăruia la locul de muncă. To
tuși, rezervele interne sint departe 
de a fi epuizate. Nu bănuți, ci zeci 
de lei la fiecare mie de lei produc
ție mai pot fi economisiți. Și, vor
bind autocritic, se cade să arăt că 
procentul prea mare de rebut „în
ghite" unele economii. Punem accent 
în continuare pe munca politică în 
sprijinul intăririi exigenței oameni
lor față de ei înșiși, față de tovarășii 
lor de atelier. Dar, în același timp, 
se va permanentiza asistența tehnică 
în schimburile de noapte, iar în unele 
sectoare mai slabe vom trimite pe 
cei mai buni comuniști ca maiștri de 
schimb. O atenție specială vom acor
da sectoarelor calde, căci lupta cu 
rebutul cere o încordare deosebită, 
și. de asemenea, asigurării unui con
trol preventiv mai judicios.

Am plecat de la „Neptun" din 
Cîmpina convinși că acest colectiv 
harnic, care se dovedește a fi un bun 
gospodar, își va consolida continuu 
succesele pe drumul reducerii chel
tuielilor de producție, al unei efi
ciente economice cit mai mari.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

Nadiei Comăneci, notate ambele cu 
cite un „10“ ; trei de 10 numai in 
concursul numărul unu ! Cel puțin 
in ceea ce o privește, Nadia a 
dovedit că nota maximă, a perfecțiu
nii, nu este o rară excepție, iar co
mentariile superlative și entuziaste 
Ia televiziune, radio și presa scrisă 
apar acum drept ceva destul de fi
resc.

Datorită diferenței de fus orar, am 
timp să răsfoiesc ziarele de diminea
ță înainte de a lua receptorul telefo
nului în mină spre a vorbi la Bucu
rești. Să știți că nu este nici o exa
gerare cînd spun despre Nadia că 
este cea mai populară figură sporti
vă a Jocurilor. Titlurile cu litere de-o 
șchioapă, fotografiile cele mai fru
moase și reportajele „bat" de la mare 
distanță chiar recordurile din natație 
și pe cei cițiva proaspeți campioni 
olimpici.

Valeriu MIRONESCU

deja cea mai precoce campioană eu
ropeană din istoria gimnasticii, agen
ția conchide... „«Domnia Nadiei» a 
început și pare că va dura încă 
multă vreme".

ZIARUL „SOVIETSKI SPORT" 
DIN MOSCOVA, DESPRE COMPOR
TAREA EXCEPȚIONALA A GIM
NASTELOR ROMANCE : „Pe cam
pioana absolută a Europei, tjnăra 
româncă Nadia Comăneci, nu o mai 
văzusem de mult, de la Skien, unde 
obținuse rezultate uimitoare. Nadia 
s-a împlinit, s-a mai maturizat, iar 
măiestria ei a devenit și mai evi
dentă. Locuri modeste pentru ea nu 
există". Referindu-se la concursul pe 
echipe, trimișii speciali ai ziarului 
mai notează : „Echipa noastră, foarte 
omogenă și încrezătoare, a obținut 
locul întîi. dar nu trebuie uitat că 
Ia paralele și Ia bîrnă gimnastele 
sovietice au fost întrecute de ro
mânce și numai exercițiile libere și 
o valoare de ansamblu mai bună i-au 
asigurat o departajare, nu atit de 
evidentă ca la alte olimpiade".

COMPUTERELE „AU AMUȚIT" 
CÎND NADIA COMANECI A PRIMIT 
NOTA 10... „Spectaculosul rezultat 
înregistrat de Nadia Comăneci a de
pășit chiar și „capacitatea" de calcul 
a computerelor olimpice" — transmi
te corespondentul agenției Reuter, 
referindu-se la notele de 10 obținute 
de gimnasta româncă. Oficialii Olim
piadei au explicat mai tirziu că teh
nicienii care au elaborat tabela de 
marcaj la computer au fost infor
mați cu multe luni înainte că nu 
poate fi obținut la gimnastică un 
punctaj perfect, adică nota 10, și în 
consecință computerele nu au fost 
programate pentru prelucrarea celei 
mai înalte note.

Marți a sosit în Capitală o delega
ție a Partidului Comunist din Aus
tralia, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită in țara noastră. Din de
legație fac parte tovarășii Mavis Ro
bertson, membru al Comitetului Exe
cutiv Național, secretar al Comitetu
lui Național, Merv Nixon și Pierre

Sosirea în Capitală a președintelui 
Adunării Naționale a Republicii Gaboneze

Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală președintele Adunării Na
ționale a Republicii Gaboneze, Paul- 
Marie Gondjout, care, în fruntea unei 
delegații parlamentare, Întreprinde o 
vizită oficială în țara noastră, la invi
tația Marii Adunări Naționale.

Din delegație fac parte Pierre-CIa- 
ver Mombault, președintele Grupului 
parlamentar de prietenie gabonezo- 
română, președintele Comisiei pentru 
probleme economice și sociale, și Sa
muel Menvie, deputat în Adunarea 
Națională.

Recepție oferita 
Republicii

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Columbia — cea de-a 166-a 
aniversare a proclamării independen
tei — ambasadorul acestei țări la 
București, Fernando Urdaneta, a o- 
ferit, marți seara, o recepție.

Au luat parte Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Maxim Berghianu, ministrul aprovi
zionării tehnico-materiale și contro
lului gospodăririi fondurilor fixe, 
Florin Iorgulescu, președintele Con
siliului Național al Apelor. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului aface-

Cronica
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii* Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Belgiei. Renaat Van Elslan- 
de, cu prilejul Zilei naționale a 
acestei țări. ★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe al Marelui Ducat 
al Luxemburgului, Gaston Thorn, 
pentru mesajul de felicitare adresat 
cu prilejul Zilei naționale a acestei 
țări. ★

Ambasadorul Republicii Fiiipine Ia

ÎNOT
Medaliații la 200 m liber bărbați : 

1. Brace Furniss (S.U.A.) — 1’50’’ 
29/100, nou record mondial ; 2. John 
Naber (S.U.A.) — l’50’’50/100 ; 3. Jim 
Montgomery (S.U.A.) — l’50”58/100.

Medaliatele probei feminine de 
200 m fluture : 1. Andrea Pollack 
(R. D. Germană) — 2’H”41/100, nou 
record olimpic ; 2. Ulrike Tauber 
(R. D. Germană) — 2T2”50/100 ; 3. 
Rosemarie Gabriel (R. D. Germană) 
— 2’12”86/100.

Medaliatele probei de 100 m liber 
femei : 1. Kornelia Ender (R.D.G.) — 
55”65/100, nou record mondial și 
olimpic ; 2. Petra Priemer (R.D.G.) — 
56”49/100 ; 3. Enith Brigitha (Olanda) 
— 56”63 100.

Medaliații la 100 m spate bărbați : 
1. John Naber (S.U.A.) — 55”49/100, 
nou record mondial și olimpic ; 2. Pe
ter Rocco (S.U.A.) — 56”34/100 ; 3. 
Rolland Mattes (R.D.G.) — 57’’22/100.

HALTERE
Medaliații în întrecerile de la ca

tegoria cocoș : 1. Norair Nurikian 
(Bulgaria) — 262,500 kg, nou record 
mondial ; 2. Grzegorz Cziura (Po
lonia) — 252,500 kg : 3. Kenkichi
Ando (Japonia) — 250 kg.

TIR
Medalia de aur în proba de talere 

aruncate din șanț a revenit lui Don 
Haldeman (S.U.A.) cu 190 t.d. din 
200 posibile. Medalia de argint a fost 
atribuită lui Armando Silva Marques 
(Portugalia) care. în meci de baraj, 
a doborît toate cele 25 de talere, iar 
cea de bronz — italianul Ubaldesco 
Baldi (23 din 25 posibile).

GIMNASTICĂ
în urma rezultatelor înregistrate în 

competiția feminină de gimnastică pe 
echipe au fost desemnate cele 36 de 
sportive care-și vor disputa astă-sea- 
ră titlul olimpic la individual com
pus. în fruntea acestora se află Na
dia Comăneci cu 39,525 puncte, ur
mată de Nelli Kim, Ludmila Turiș- 
ceva (ambele U.R.S.S.) — cîte 39,125 
puncte, Teodora Ungureanu (Româ
nia) — 39,025 puncte, Olga Korbut 
(U.R.S.S.) — 38,975 puncte și Gitta 
Escher (R. D. Germană) — 38,800 
puncte. Printre finaliste, dintre gim
nastele românce, se mai află și Ma
riana Constantin (38,375 puncte).

Au fost desemnate, de asemenea, 
primele 6 gimnaste calificate pentru 
finalele concursului special pe apa
rate ce se vor desfășura joi. Nadia 
Comăneci va fi prezentă in finală 
la toate cele patru aparate, la două 
dintre ele intrînd în concurs cu cele 
mai mari note : la paralele inega
le cu nota maximă de 10, iar la 
birnă cu 9,950 puncte. Teodora Un
gureanu s-a calificat la două apa
rate : paralele și bîrnă.

LUPTE 
GRECO-ROMANE

Au început întrecerile de lupte 
greco-romane. Doi sportivi români 
au debutat cu victorii în primul tur. 
La categoria 48 kg, campionul olim
pic Gheorghe Berceanu l-a învins la 
puncte pe japonezul Yoshite Mori- 
wake, iar la categoria 57 kg Mihai 
Boțilă l-a întrecut pe polonezul Jozef 
Lipien. La categ. 52 kg, Nicu Gingă 
l-a întrecut pe bulgarul P. Kirov, iar 
la 62 kg, Ion Păun l-a învins pe sue
dezul L. Malmquist. La categ. 68 

Slicer, membri ai Comitetului Națio
nal.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal Otopeni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Mihnea Gheorghiu, membri ai C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., Ștefan Ștefă- 
nescu, membru al Comisiei pentru 
învățămînt, știință și cultură a 
M.A.N.

Au fost prezenți Maurice Yocko, 
ambasadorul Republicii Gaboneze la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

de ambasadorul 
Columbia

rilor externe, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere economice, ai 
unor instituții și organizații centrale.

Au participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, al ți 
membri ai corpului diplomatic.★

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Columbia, ambasadorul a- 
cestei țări la București. Fernando 
Urdaneta, a vorbit marți după-amia
ză la posturile de radio și televiziune.

(Agerpres)

zilei
București, Leticia Ramos Shahani, a 
depus, marți, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism. ★

Cu prilejul prezenței în țara noas
tră a scriitorului cubanez Alejo Car
pentier. ambasadorul Cubei la Bucu
rești, Humberto Castello, a organizat, 
marți după-amiază, o conferință de 
presă.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale, corespondenți și atașați 
de presă acreditați în țara noastră. 
Erau prezenți șefi de misiuni diplo
matice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

kg, Șt. Rusu l-a făcut tuș pe polo
nezul Supron.

POLO
Echipa de polo pe apă a României 

s-a calificat pentru turneul final, 
care, în lupta directă pentru medalii, 
va reuni 6 reprezentative. în ultimul 
meci susținut marți seara, echipa 
Olandei a învins cu 6—5 (1—2, 1—2,
2— 0. 2—1) reprezentativa României. 
Poloiștii olandezi au terminat nein- 
vinși jocurile din grupa respectivă, 
dar echipa României, care s-a clasat 
pe locul doi, cu 3 puncte, cu un 
golaveraj mai bun decit echipa 
U.R.S.S., a obținut conform regula
mentului calificarea.

în grupa B preliminară, echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu 7—4 selecțio
nata Mexicului. Alte rezultate : 
Cuba — Iran 12—3 ; Canada — Aus
tralia 6—5.

Ieri, echipele Italiei și Iugoslaviei 
au terminat la egalitate : 6—6 (0—2,
3— 2, 2—2, 1—0), ambele calificîn- 
du-se pentru turneul final.

CANOTAJ
întrecerile masculine de canotaj 

academic au continuat cu recalifi
cările. în proba de schit simplu, 
concurentul român Walter Lamber- 
tus s-a clasat pe locul 2 într-una 
din serii, după finlandezul Pertti 
Karppinen. și a cîștigat astfel drep
tul de a evolua în grupele semifi
nale. în recalificările probei de 4 
rame fără cirmaci, echipajul Româ
niei (Simion. Grumezescu. Tudor, 
Gall) s-a clasat pe locul trei (după 
echipajele Norvegiei și Canadei)’ 
oalificindu-se, de asemenea, in gru
pele semifinale.

SCRIMĂ
Turneul masculin de floretă a 

început cu participarea a 57 de con- 
curenți, repartizați în 9 grupe preli
minarii. Floretistul român Mihai 
Tiu a cîștigat grupa B (5 victorii) șl 
s-a calificat in continuare. Grupa 
G a revenit sovieticului Romankov 
cu 4 victorii. Tudor Petruș (Româ
nia) a ratat calificarea. Printre eli
minați figurează și celebrul sportiv 
maghiar Jeno Kamuti.

După două ture, în cursă a rămas 
•doar Petre Kuki, Mihai Țiu fiind e- 
liminat.

BOX
în primele meciuri la categoria 

muscă (51 kg) : Vincente Rodriguez 
(Spania) b. ab. 2 Zarougui (Maroc) ; 
Tohinori Koga (Japonia) b. p. Palo
mo Meaza (Columbia) ; Iun long 
(R.P.D Coreeană) b. k.o. 2 pe Joa
chim Schuer (R.F. Germania).

în gala a doua, Ciu En Zo (R.P.D. 
Coreeană) l-a întrecut Ia puncte pe 
pugilistul nostru Ibrahim Faredin. în 
cadrul categ. cocoș (54 kg).

FOTBAL
Franța — Mexic 4—1 ; Israel — 

Guatemala 0—0.

BASCHET
Feminin : Bulgaria — Cehoslovacia 

67—66, Japonia — Canada 121—89, 
S.U.A. — Bulgaria 95—79, Masculin : 
Mexic — Japonia 108—90.

VOLEI
Feminin : Peru — Canada 3—2.
Masculin : Cuba — Cehoslovacia 

3—1, U.R.S.S. — Brazilia 3—0.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MANESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mon

gol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Populare Mongole și poporului mongol vă adresăm dumneavoastră 
și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România șl poporului 
frate român profunde mulțumiri pentru felicitările calde transmise cu pri
lejul celei de-a 55-a aniversări a victoriei revoluției populare mongole.

împărtășim încrederea dumneavoastră că dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre partidele și țările noastre, pe baza principiilor 
neclintite ale marxism-leninismului și internaționalismului proletar, răspunde 
intereselor popoarelor mongol și român, intereselor întăririi unității comu
nității socialiste, cauzei păcii și securității internaționale.

Ne folosim de acest prilej spre a vă ura dumneavoastră și tuturor oa
menilor muncii din Republica Socialistă România noi și mari succese în 
construirea socialismului în România, în traducerea în viață a hotărîrilor 
celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, în întărirea păcii 
șl securității în Europa și în întreaga lume.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele

Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole

JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului din Sao Tomâ și Principe, al Mișcării de Eliberare 

din Sao Tomă și Principe, al guvernului și al meu personal vă mulțumesc 
sincer pentru felicitările adresate cu prilejul primei aniversări a indepen
denței noastre.

Cu înaltă și frățească considerație,

MANUEL PINTO DA COSTA
Secretar general al Mișcării de Eliberare 

din Sao Tome și Principe, 
Președintele Republicii Democratice 

Sao Tome și Principe

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Foarte mișcat de amabilele felicitări și bunele urări pe care ați binevoit 
să mi le adresați cu ocazia sărbătorii naționale a Marelui Ducat al Luxem
burgului, vă mulțumesc din toată inima.

, GASTON THORN
Președintele guvernului, 

ministrul afacerilor externe 
al Marelui Ducat al Luxemburgului

ADUNARE FESTIVĂ CU PRIIEJUL ANIVERSĂRII
ZILEI RENAȘTERII POLONIEI•

Cu prilejul celei de-a XXXII-a a- 
niversări a Zilei Renașterii Poloniei, 
la Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului din municipiul Drobeta 
Turnu-Severin a avut loc, marți- 
după-amiază, o adunare festivă; -lai 
care, au luat parte reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat; 
numeroși muncitori, ingineri și teh
nicieni din cadrul combinatului.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Polone la București.

Adunarea festivă a fost deschisă de 
Constantin Ștefănescu, prim-secretar 
al Comitetului municipal Drobeta 
Turnu-Severin al P.C.R.

în cuvîntul său, Alexandru Toader, 
secretar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R., a subliniat faptul 
că poporul român, constructor al so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, urmărește cu viu interes 
succesele repurtate în anii socialis
mului de poporul polonez sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez.

întrevederile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ed
ward Gierek au constituit tot atîtea 
noi etape în dezvoltarea și adincirea 
legăturilor tradiționale de prietenie 
și colaborare intre cele două partide, 
țări și popoare.

Relațiile româno-poloneze se dez
voltă continuu pe multiple planuri, 
în folosul ambelor popoare.

Toți cei care muncesc și trăiesc pe 
meleagurile mehedințene, asemenea 
întregului popor — a spus în înche
iere vorbitorul — aduc un sincer o- 
magiu eroicului și harnicului popor 
polonez cu prilejul celei de-a 
XXXII-a aniversări a Zilei Renaște
rii Poloniei, urîndu-i noi și tot mai 
importante succese pe calea edifică
rii societății socialiste.

în cuvîntul său. Erzy Tomalak, 
consilier al Ambasadei R.P. Polone 
la București, a evocat pe larg lupta 
eroică a poporului polonez în coali
ția antihitleristă, pentru eliberarea 
patriei, munca avîntată pentru edi
ficarea noii orinduiri.

Doresc — a spus vorbitorul — 
să-mi exprim mulțumirea și satis

tv
PROGRAMUL I 

9,00 Teleșcoală.
în jurul orei 10 — Transmisiune 
directă : Ceremonia sosirii pre
ședintelui Comitetului Central ai 
Partidului Revoluției Populare a 
Beninului, președintele Republicii 
Populare Benin, Mathieu Kerekou, 
care, Ia invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, face o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

10,40 Imagini din țară.
10,45 Film artistic : „Regele manejului** 

— producție a studiourilor sovier 
tice. Premieră pe țară. Regia: Iurii 
Ciulikov. Xn distribuție : Ivan Ku- 
driavțev, A. Abert, A. Kașperov.

11.50 Telex.
16,00 Imagini din Belgia.
16.20 Tragerea Pronoexpres.
16.30 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976.
19,00 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Telecinemateca. Ecranizări după 

mari opere literare : .,Jane Eyre“. 
Producție a studiourilor engleze. 
Premieră TV. în distribuție: Geor
ge C. Scott, Susannah York. Nyree 
Dawn Porter, Kenneth Griffith. 
Regia : Delbert Mann.

21.50 24 de ore.
22,00 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976.

PROGRAMUL II 

20.00 Viața economică a Capitalei.
30,20 întîlnire cu opereta, selecțiuni din 

facția pentru faptul că, cu prilejul 
sărbătorii poporului polonez, mă pot 
întîlni cu oamenii muncii din fru
mosul județ Mehedinți și din orașul 
Drobeta Turnu-Severin, aflate într-p 
impetuoasă'- dezvoltare economică.

Poporul polonez — a arătat vorbi
torul — îritimpinăt acdastă zi cu lih 
bilanț de mărețe realizări în toate 
domeniile de activitate, în condițiile 
puternicului avînt creator pentru în
făptuirea programului stabilit de 
Congresul al VII-lea al P.M.U.P., care 
a trasat obiectivele actualului cinci
nal, precum și sarcinile legate de 
planul de dezvoltare în perspectivă 
a Poloniei populare pînă în anul 
2000.

Vorbitorul s-a referit apoi la rela
țiile Poloniei cu România și cu ce
lelalte țări socialiste, subliniind că in 
ultimii ani aceste relații s-au ampli
ficat continuu, pe toate planurile. 
Sînt convins, a spus în încheiere 
vorbitorul, că și in viitor colaborarea 
polonp-română se va dezvolta și în
tări tot mai mult, spre binele popoa
relor noastre, în interesul comuni
tății socialiste.

în încheierea festivității a avut loc 
o gală de filme ce evocau tradițiile 
de muncă și izbînzile poporului po
lonez. ★

Cu același prilej, membri ai Am
basadei Republicii Populare Polone 
la București au participat, marți, la 
o întîlnire prietenească cu munci
tori, ingineri și tehnicieni ai șantie
rului Fabricii de zahăr de la Urzi- 
ceni. Ion Nedelcu, secretarul Comi
tetului orășenesc Urziceni al P.C.R., 
a prezentat oaspeților realizările oa
menilor muncii din această localita
te, precum și perspectivele de dezvol
tare a orașului în acest cincinal.

Apoi, Edward Rokicki, consilier al 
Ambasadei R. P. Polone, la București, 
a împărtășit gazdelor din realizările 
poporului polonez în constrticția so
cialistă, subliniind dezvoltarea conti
nuă a colaborării și cooperării dintre 
R.P. Polonă și Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

„Gasparone** de MillCcker șl „Vo
ievodul țiganilor" de J. Strauss. 
(Emisiune primită de la Televi
ziunea din R.D.G.).

20.50 Telex.
20,55 Formații artistice de amatori din 

județul Brașov.
21,15 Din lirica universală : „Jur îm

prejur e largul care cîntă...**.
21,35 Călător șpre lumină — muzică 

ușoară.
21.50 Foc pe Muntele Kelly.

vremea
Ieri in țară: Vremea a-a menținut 

frumoasă șl călduroasă, in cea mai 
mare parte a țării. Excepție au făcut 
Maramureșul, estul Transilvaniei și 
zona deluroasă a Moldovei, unde după- 
amiaza s-au produs- înnorări accen
tuate, au căzut averse locale și s-au 
semnalat frecvente descărcări electrice. 
Vintul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă intre 20 de grade la Ocna 
Șugatag și 34 de grade la Tecuci.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 iulie. In țară: Vremea va ii 
ușor instabilă, mai ales in vestul țării 
și in zonele de deal și de munte, unde 
cerul va prezenta înnorări mal pro
nunțate și local se vor semnala ploi de 
scurtă durată, însoțite de descărcări 
electrice. In rest, cer variabil și ploi 
izolate. Vintul va prezenta intensifi
cări de scurtă durată. Temperatura 
va Înregistra o scădere ușoară în 
nordul țării. Minimele vor fi cuprinse 
intre 12 și 20 de grade, iar maximele 
intre 24 și 32 de grade, izolat mai ridi
cate in sud-estul țării, la începutul 
intervalului. în București: Cerul va fi 
variabil, favorabil, în ultimele zile, 
ploii de scurtă durată. Vînt cu inten
sificări trecătoare. Temperatura ușor variabilă.
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In Benin, un popor străvechi 
își făurește viitorul

SOFIA

Convorbiri economice româno-bulgare

Privit pe hartă, conturul Republicii 
Populare Benin pare o imensă trom
pă de elefant, delimitată de Volta 
Superioară și Niger la nord, Togo la 
vest și Nigeria la est, și al cărei 
vîrf este înfipt în apele de smarald 
ale Golfului Guineei. Zona respecti
vă a golfului mai este cunoscută și 
sub denumirea de Benin, totodată 
numele unei strălucite și originale 
civilizații și culturi. De la această 
civilizație, care a lăsat urme adinei 
în istoria Africii, și-a luat numele 
tînărul stat.

Suprafața Beninului este de 
112 622 kmp, relieful fiind deosebit 
de variat. Litoralul, în lungime de 
125 km, este presărat de ispititoare 
plaje cu nisip auriu, alternînd cu 
lacuri, lagune și delte ale cursurilor 
de apă ce se varsă în ocean. Mai 
spre interiorul țării urmează o 
cîmpie ușor ondulată, a cărei înăl
țime se ridică treptat pentru ca, 
brusc, în zona de nord-vest, solul să 
devină convulsionat, dominat de 
fruntea semeață a masivului Ata- 
kora. Aceste particularități ale solu
lui fac ca în sud să predomine pă
durile cu esențe prețioase, iar în 
nord — savana.

Cei peste trei milioane de locuitori 
ai țării aparțin unui mare număr de 
etnii (fon, adja, yoruba, basseda, 
bariba ș.a.) care, potrivit zonelor 
în care locuiesc, se ocupă cu agri
cultura sau creșterea vitelor. pes
cuitul, comerțul. Capitala țării se 
află la Porto Novo (95 000 de locui
tori), în timp ce Cotonou (175 000 
locuitori) este cel mai însemnat cen
tru economic. Principalele culturi 
sînt porumbul, orzul, sorgul, manio- 
cul, arahidele, ricinul, bumbacul. E- 
xistă, de asemenea, întinse plantații 
de palmieri pentru ulei, arbuști de 
cafea etc. Subsolul cuprinde impor
tante materii prime, între care pe
trol, cărbune, fosfați, minereu de 
fier, crom, titan — identificate în 
ultima vreme și a căror exploatare 
este în curs de organizare.

Istoricii descoperă mereu noi măr
turii despre trecutul actualei Repu
blici Populare Benin. Regatul Dan- 
Home sau Abomey (Dahomey), în
temeiat de populația fon (în prezent 
cea mai numeroasă din țară), s-a ca
racterizat prin gradul său înalt de 
organizare, despre care portughezii
— primii europeni ce au intrat în 
legătură cu locuitorii acestor melea
guri — au avut cuvinte de admirație. 
După trei secole de existență, acest 
regat a dispărut în 1893, odată cu 
ultimul său suveran, Behanzin, care 
a luptat eroic împotriva colonizato
rilor francezi. Aceștia creează, în 
1899, colonia Dahomey, care intră în 
componența Africii occidentale fran
ceze. După cel de-al doilea război 
mondial, vîntul furtunos al libertății 
străbate și aceste meleaguri, care 
își proclamă independența la 1 au
gust 1960, sub numele de Republica 
Dahomey.

Datorită grelei moșteniri coloniale, 
caracterizată printr-o slabă dezvolta
re a forțelor de producție, tînărul stat 
a avut de înfruntat numeroase dificul
tăți. care au generat o instabilitate 
politică aproape cronică. în aceste 
condiții, la 26 octombrie 1972, armata 
a preluat puterea, fiind creat Gu
vernul Militar Revoluționar (G.M.R.), 
care, sub conducerea Woiilul"' șef '’“ăl 
statului, președintele Mathieu Kere- 
kou, a luat o serie de măsuri pe 
linia dezvoltării economiei și pro
gresului social. Astfel, au fost tre
cute sub controlul statului un șir de 
fabrici, bănci ș.a., s-au creat între
prinderi economice de stat. în ace
eași ordine de preocupări se înscriu 
eforturile pentru punerea în valoare, 
in interesul propriei dezvoltări, a 
bogățiilor naturale, precum și mă
surile luate pentru diversificarea a- 
griculturii. Un accent deosebit se 
pune pe formarea de cadre națio
nale, alocîndu-se o treime din buge
tul țării pentru învățămînt.

Preocupate de atragerea maselor 
largi la opera de propășire a țării, 
autoritățile au sprijinit crearea Con
siliului Național al Revoluției (C.N.R.)
— organ consultativ, compus din re
prezentanții armatei, sindicatelor și 
organizațiilor de tineret și femei. La 
30 noiembrie 1975, ca simbol al ho- 
tărîrii poporului de a păși pe calea 
consolidării independenței și suvera
nității naționale, de a construi o 
viață nouă în conformitate cu aspi
rațiile sale de progres economic și 
social, a fost proclamată Republica 
Populară Benin, vechea denumire a 
statului fiind considerată legată de 
epoca colonială. Tot la sfîrșitul lui

SOFIA 20. — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Marți a început la 
Sofia întilnirea de lucru dintre pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-bul- 
gară de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, Leonte Răutu, și pre
ședintele părții bulgare în comisie. 
Andrei Lukanov.

Cei doi președinți au trecut în re
vistă realizările obținute, in ultimul 
timp, pe linia înfăptuirii sarcinilor 
stabilite în cadrul întîlnirilor la ni
vel înalt dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, dintre 
șefii de guverne, convenind asupra 
unui important număr de acțiuni 
concrete de colaborare și specializare 
în producție, îndeosebi, în domeniile 
energiei electrice, construcțiilor de 
mașini, electrotehnicii și electronicii, 
industriei chimice, transporturilor și 
telecomunicațiilor, care vor contribui 
la extinderea și diversificarea coope
rării economice dintre România și 
Bulgaria. în același timp, a fost con
venit un ansamblu de măsuri în ve

derea intensificării, în continuare, a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări în anii 1976 și 1977.★

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria. Stanko To
dorov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., l-a primit pe tovară
șul Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-bulgară de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.

Cu acest prilej au fost examinate 
probleme ale dezvoltării, în continua
re, a colaborării economice și tehni- 
co-știlnțifice dintre România și Bul
garia. La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească, a fost prezent Andrei Luka
nov, președintele părții bulgare în 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-bulgară. A fost prezent, de a- 
semenea, Trofin Simedrea, amba
sadorul României la Sofia.

LISABONA

Consultări pentru formarea noului guvern

noiembrie 1975 a luat ființă Parti
dul Revoluției Populare, al cărui prim 
congres s-a desfășurat în primăvara 
acestui an. Documentele programati
ce ale congresului proclamă ca scop 
al activității partidului crearea unei 
societăți socialiste, avînd principiile 
marxismului ca „bază și filozofie re
voluționară".

Pe linia creării unor noi structuri, 
a fost abolită vechea împărțire ad
ministrativă din timpul dominației 
coloniale și s-a creat una nouă, adap
tată necesităților prezente. în acest 
cadru, au fost alese organele popu
lare ale puterii — consilii ale re
voluției pe provincii, comitete revo
luționare pe districte și comune — 
care au ca sarcină să transpună în 
viață directivele C.N.R. și să rezol
ve problemele de ordin administra- 
tiv-social din raza lor de activitate.

Pe plan extern, Republica Popu
lară Benin promovează o politică de 
colaborare cu celelalte state africane, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, pe baza princi
piilor înscrise în Carta O.N.U., parti
cipă în mod constructiv la activita
tea Organizației Unității Africane, a 
„Grupului celor 77“ și a mișcării ță
rilor nealiniate.

Eforturile poporului din Republi
ca Populară Benin pentru înlăturarea 
urmelor trecutului de împilare, pen
tru făurirea unui viitor mai bun sînt 
urmărite în țara noastră cu senti
mente de caldă simpatie și viu inte
res. în spiritul politicii externe a 
României socialiste de prietenie și 
solidaritate militantă cu toate statele 
care luptă pentru dezvoltare de sine 
stătătoare, împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialism 
mului, țara noastră a recunoscut Be
ninul chiar de la data proclamării 
sale ca’stat independent “și ă stâbi1- 
lit relații diplomatice1 cu această țară. 
Clădite pe principiile trainice ale 
deplinei egalități în drepturi, ale 
respectului, stimei și avantajului re
ciproc, aceste relații au perspective 
din cele mai favorabile. în ultimul 
timp, între reprezentanți ai guver
nelor României și Beninului au avut 
loc o serie de întilniri și convorbiri 
în scopul prospectării diferitelor do
menii de cooperare.

Fără îndoială că vizita oficială de 
prietenie pe care o începe astăzi pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Revoluției Populare a Be
ninului, președintele Republicii 
Populare Benin, Mathieu Kerekou, 
convorbirile pe care le va avea cu 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, se vor înscrie ca un mo
ment de cea mai mare însemnătate 
în dezvoltarea legăturilor dintre cele 
două țâri, partide și popoare, vor da 
un puternic impuls cooperării bila
terale în cele mai diferite domenii, 
în interesul reciproc, al cauzei ge
nerale a făuririi unei noi ordini po
litice și economice internaționale.

A. BUMBAC

LISABONA 20 (Agerpres). — Se
cretarul general al Partidului socia
list din Portugalia. Mario Soares, 
și-a continuat marți consultările cu 
lideri politici în vederea formării gu
vernului portughez.

După ce avusese luni convorbiri 
cu delegații ale Partidului Comunist 
Portughez. Uniunii Democratice 
Populare și Centrului Democratic și 
Social. Mario Soares s-a întîlnit 
marți dimineața cu conducerea Parti
dului Popular Democratic. In cursul 
după-amiezii au fost programate în
trevederi cu reprezentanți ai condu
cerilor uniunilor sindicale din me
talurgie. transporturi feroviare, chi
mie. textile si construcții, din comerț 
și bănci.

După întrevederea pe care a avut-o 
cu liderul socialist Mario Soares, 
secretarul general al Partidului Co
munist Portughez, Alvaro Cunhal,. a 
declarat : „Comuniștii portughezi

continuă să-și exprime îndoiala cu 
privire la viabilitatea unui guvern 
monocolor socialist minoritar. După 
părerea comuniștilor, formarea unui 
guvern minoritar nu corespunde ce
rințelor actuale ale situației concrete 
din Portugalia". „Apărarea și conso
lidarea democrației din Portugalia 
sînt inseparabile de apărarea și con
solidarea principalelor cuceriri revo
luționare ale poporului — naționali
zarea băncilor și industriei, reforma 
agrară, controlul muncitoresc în în
treprinderi".

Liderul socialist se va deplasa 
miercuri la Porto pentru a face o 
vizită fostului premier Pinheiro de 
Azevedo. încă spitalizat, și va avea 
întilniri cu lideri ai uniunilor sindi
cale din nordul țării, în vederea ob
ținerii unui cit mai larg sprijin din 
partea organizațiilor sindicale și 
obștești.

ROMA

întrevederi intre liderii principalelor partide politice
ROMA 20. — Corespondentul Ager

pres transmite: Noul secretar general 
al Partidului Socialist Italian, Betti- 
no Craxi, a avut luni și marți între
vederi cu secretarii generali ai par
tidelor comunist, socialist-democratic, 
liberal, republican, radical.

După întilnirea cu Enrico Berlin- 
guer, secretarul general al P.C.I.,

Bettino Craxi a declarat ziariștilor că 
în cadrul schimbului de opinii efec
tuat cu acest prilej a fost subliniată 
preocuparea comună pentru ieșirea, 
în mod pozitiv, din actuala criză. La 
rîndul său, Enrico Berlinguer a relevat 
că „angajamentul nostru este îndrep
tat spre găsirea unei soluții cît mai 
adecvate a crizei italiene".

Mijloacele de comunicare in masă în sprijinul
făuririi noii ordini

CARACAS 20 (Agerpres). — Mij
loacele de comunicare în masă nu 
trebuie să continue să rămină con
duse de interese străine de „lumea 
a treia", de problemele constituirii și 
apărării unei noi ordini economice 
internaționale — a evidențiat, in ca
drul ’tiriei' dfeclarații ffcftfte''lău«afâ-

economice mondiale
cas, președintele Venezuelei, Carlos 
Andres Perez. Țările din America 
Latină — a arătat el — in afară de 
dependența în materie de tehnologie, 
cunosc și o altă dependență, mult 
mai umilitoare, cea exercitată prin 
intermediul mijloacelor de comuni-

Ca urmare a actelor 
de agresiune 

ale Africii de Sud 

Zambia a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 20 (Ager

pres). — Zambia a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
pentru examinarea măsurilor ce se 
impun ca urmare a actelor de agre
siune comise de Africa de Sud îm
potriva teritoriului său național. Cel 
mai recent dintre acestea a survenit 
la 11 iulie, cind unități terestre și 
aeriene sud-africane au atacat loca
litatea Sialola, ucigînd 22 de persoa
ne și rănind 45.

însărcinatul cu afaceri al Zambiel 
la O.N.U., Gibson Roberts Zimba, a 
avut întrevederi cu secretarul gene
ral Kurt Waldheim și cu președinte
le în exercițiu al Consiliului de Secu
ritate, Piero Vinci (Italia), cărora 
le-a prezentat cererea formală a ță
rii sale de convocare a reuniunii. în 
scrisoarea dată publicității se relevă 
că actele de agresiune comise de 
R.S.A. constituie o violare flagrantă 
a integrității teritoriale a Zambiei și 
o amenințare la adresa păcii și secu
rității în Africa australă.

Opțiuni în dezvoltarea 
economico-socială 

a Angolei 
Un discurs al președintelui 

Agostinho Neto
LUANDA 20 (Agerpres). — Angola 

se orientează ferm spre edificarea 
socialismului, ceea ce presupune ro
lul conducător al clasei muncitoare 
și al țărănimii în viața socială — a 
relevat, cu prilejul unui miting al 
oamenilor muncii din Luanda, pre
ședintele Angolei, Agostinho Neto.

Adresînd muncitorilor și țăranilor 
angolezi apelul de a desfășura o ac
tivitate productivă susținută în in
teresul dezvoltării tînărului stat a- 
frican, președintele Agostinho Neto 
a subliniat, totodată, importanta pe 
care o au organizarea în mod optim 
a forțelor de producție, conducerea 
cu pricepere a fabricilor, uzinelor și 
cooperativelor și participarea activă 
la planificarea economiei.

De asemenea, vorbitorul a arătat 
că Mișcarea Populară pentru Elibe
rarea Angolei (M.P.L.A.), care a con
dus lupta maselor împotriva colonia
lismului, are în fața sa, în etapa 
construcției pașnice, sarcini noi și 
complexe. Aceasta impune — a rele
vat președintele — întărirea unității 
M.P.L.A., a cărei întreagă activitate 
trebuie să se bazeze și în viitor pe 
respectarea principiului centralismu
lui democratic.

Ședință C.A.E.R.
in domeniul transporturilor

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BELGIEI

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor

Cu prilejul sărbătorii naționale a Belgiei, am deosebita plăcere să vă 
adresez sincere felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dumnea- 
voastră personală, pentru progresul și bunăstarea poporului belgian prieten.

îmi exprim și cu această ocazie convingerea că relațiile de prietenie 
existente între țările noastre vor continua 6ă se dezvolte în toate domeniile, 
în avantajul reciproc al celor două popoare ale noastre, al cauzei pacn și 
securității in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului LEO TINDEM ANS
Prim-ministru al Belgiei

Cu ocazia sărbătorii naționale a Belgiei, doresc să vă transmit călduroase 
felicitări, împreună cu sincerele mele urări pentru sănătatea și fericirea dum
neavoastră personală, pentru dezvoltarea continuă a relațiilor prietenești 
dintre țările și popoarele noastre.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Românit

în ghidurl si plian
te turistice. Belgia 
este denumită adesea 
„inima Europei", cu 
intenția de a se pre
zenta cît mai sugestiv 
poziția centrală a tării 
pe teritoriul bătrînului 
continent. Este, de
sigur, o metaforă, 
dar ea își are rădă
cina nu numai în 
coordonate geografice, 
ci și în realități isto
rice și culturale. Bel
gia poate fi compa
rată din acest punct 
de vedere cu un 
muzeu al istoriei eu
ropene. De la Iulius 
Cezar, care scria că 
„dintre toate popoa
rele Galiei, belgii sînt 
cei mai bravi", și pînă 
la Napoleon Bonapar
te. care a cunoscut 
înfringerea pe pămîn- 
tul acestei țări, la Wa
terloo, în 1815, de la 
cucerirea independen
tei (21 iulie 1831) și 
pînă în zilele noastre, 
două milenii au îmbo
gățit și îmbogățesc 
necontenit patrimoniul 
de istorie al Belgiei, 
reflectat, de altfel, de 
remarcabile monumen
te. La Bruxelles, bună
oară, „Grand’ Place", 
bijuterie a arhitec
turii gotice despre
care Victor Hugo
spunea că este „cea 
mai frumoasă pia
ță din lume", și 
„Atommium", con
strucție realizată re
cent din nouă enorme 
sfere de oțel, ridicate 
la 100 metri înălțime, 
sugerînd preocupările 
actuale de electronică 
și fizică atomică, ilus-

trează un simbolic 
dialog între epoci.

Belgia este însă, tot
odată, și un impună
tor sanctuar al artelor, 
mîndrindu-se cu mul
tiple personalități ar
tistice și culturale de 
valoare universală, ale 
căror destine s-au 
legat, de-a lungul 
timpului, de numele a- 
cestor meleaguri. Dacă 
Anvers este „orașul 
lui Rubens". Gand îl 
venerează pe Van 
Eyck, Wingene 11 săr
bătorește pe Bruegel, 
în timp ce Bruges se 
înclină în fata lui 
Memling...

în fine. Belgia este 
ji o „inimă" economi
că, ce pulsează in
tens. Imaginea con
temporană a Belgiei 
industriale este contu
rată, la Bruxelles sau 
Anvers, la Charleroi 
sau la Liege. de mo
dernele uzine și fabrici 
ale industriei construc
țiilor de mașini, me
talurgice și chimice, 
ale industriei cărbune
lui, petrolului si oțelu
lui, de impozante in
stalații portuare. Ca
racteristica principală 
a producției acestor 
ramuri economice : 
Înaltul grad de tehni
citate, calitatea deose
bită a produselor fur
nizate. De aici și vir
tuțile de tară expor
tatoare (locul al zece
lea în comerțul mon
dial). care conferă 
Belgiei vocația cola
borării internaționale, 
pe plan economic ca 
și în alte sfere de ac
tivitate.

în acest context, 
schimburile dintre 
România și Belgia s-au 
amplificat și diversifi
cat continuu, în nu
meroase domenii ale 
economiei și tehnicii, 
în folosul ambelor țări 
și popoare. Vizita 
în Belgia în 1972 a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu a marcat un 
moment de majoră im
portantă în dialogul 
româno-belgian. con
tribuind la ridicarea 
pe noi trepte a coope
rării multilaterale din
tre țările noastre. De
clarația solemnă co
mună semnată cu acel 
prilej ofetă un trainic 
cadru politico-juridic, 
în vederea dezvoltării 
continue a raporturi
lor reciproce pe dife
rite tărîmuri. De ase
menea. cele două țări 
se întîlnesc tot mai 
frecvent, pe scena po
litică internațională, în 
rîndul țărilor care mi
litează și acționează 
pentru edificarea unei 
Europe a colaborării și 
securității. Cursul as
cendent al relațiilor 
prietenești româno- 
belgiene se înscrie, fă
ră îndoială, ca un a- 
port prețios pe calea 
înfăptuirii acestui o- 
biectiv, demonstrînd 
rodnicia colaborării în
tre state care se deo
sebesc din punct de 
vedere al orînduirii so- 
cial-politice, dar care 
sînt animate de voința 
comună de a vedea 
triumfînd cauza păcii 
ji înțelegerii interna
ționale.
Viorel POPESCU

agențiile de presa
Președintele Republicii 

Populare Benin, Mathieu Ke* 
rekou, și-a încheiat vizita oficială 
pe care a efectuat-o, în fruntea unei 
delegații de stat, în R. P. Chineză. 
La Pekin el a avut convorbiri cu 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Hua Kuo-fen, consa
crate extinderii relațiilor de priete
nie și colaborare dintre cele două 
țări. După cum relatează agenția 
China Nouă, miniștrii de externe ai 
celor două țări au semnat marți, la 
Pekin, protocolul aferent Acordului 
de cooperare tehnică și științifică 
dintre Republica Populară Chineză și 
Republica Populară Benin.

Greve în Italia. Muncitorii 
agricoli italieni au intrat, marți, în 
grevă, la chemarea celor trei mari 
centrale sindicale — C.G.I.L., C.I.S.L. 
și U.I.L., cerînd reînnoirea contracte
lor colective. Acțiuni de solidaritate 
cu muncitorii agricoli au fost declan
șate de lucrătorii din industriile chi
mică, metalurgică, alimentară și din 
construcții. Pe de altă parte, Aso
ciația națională a piloților din avia
ția civilă italiană a anunțat într-un 
comunicat dat publicității la Roma 
continuarea unei serii de acțiuni gre
viste la companiile aeriene „Alitalia", 
„Ati“ și „Sam".

Reuniune C.E.E.
agriculturii din țările Pieței comune 
au examinat, la Bruxelles, în cadrul 
unei reuniuni de urgență, modalită
țile de înlăturare a efectelor sece
tei asupra acestui sector economic. 
Cei nouă miniștri au aprobat o serie 
de măsuri, propuse de Comisia C.E.E., 
privind ajutoarele ce vor fi acordate 
crescătorilor de animale și crearea 
de stocuri. Totodată, s-a hotărît să 
fie penalizați acei producători care

creează în mod nejustificat excedente 
de lactate pentru a profita de con
junctura actuală a pieței.

Retragere. statele Unite ale 
Americii au încheiat operațiunea de 
retragere a ultimelor forțe mili
tare de pe teritoriul Tailandei, în 
Conformitate cu hotărîrea guvernului 
tailandez de la 20 martie a.c. Acest 
moment pune capăt unei prezențe 
militare americane în Tailanda care, 
în 
de 
de 
de

diferite forme, a durat mai bine 
un sfert de veac, atirigînd în anii 
vîrf un efectiv de aproape 50 000 
persoane.

Inundații. „Mai mult de o pă
trime din teritoriul venezuelean se 
află sub apă" — a declarat președin
tele Venezuelei, Carlos Andres Pe
rez, în timpul vizitei in orașul Va
lencia. Numărul oficial al sinistrați- 
lor se ridică la 50 000. Ploile nu au 
încetat și nivelul rîurilor continuă 
să crească. Inundațiile din regiunea 
de sud a țării au distrus o mare 
parte din recolte, iar zeci de mii de 
vite au murit înecate.

Seceta a provocat și continuă
să provoace pagube însemnate agri
culturii ungare, la fel ca și în alte 
țări ale Europei — relatează agenția 
M.T.I. După părerea specialiștilor, 
dezvoltarea plantelor a încetat și 
pierderile de cereale vor fi mari, 
chiar dacă în zilele următoare timpul 
va deveni ploios.

Premii cinematografice.
La Karlovy Vary a luat sfîrșit cel 
de-al XX-lea Festival cinematografic 
internațional care, la ediția jubiliară 
din acest an, a reunit creatori de 
filme din 31 de țări. Juriul interna
țional a atribuit marele premiu pro-

Modulul sondei „Viking-1“ la lucru
pe „Planeta roșie"

WASHINGTON 20 — 
Corespondentul nostru 
transmite : După o că
lătorie spațială de peste 
11 luni, timp in care a 
parcurs aproape 240 de 
milioane de mile, sonda 
spațială americană „Vi- 
king-l“ a parcat pe o 
orbită circulară în jurul 
planetei Marte, de pe 
care marți la amiază a 
expediat spre suprafața 
astrului un mic modul 
marțian, în greutate de 
590 kg. Chiar în ziua 
cînd s-au împlinit 7 ani 
de la primii pași făcuți 
de un pămîntean pe 
Lună, modulul sondei 
spațiale a coborît lin pe 
suprafața „Planetei ro
șii", cu cîteva minute 
înaintea orei 14, ora

Bucureștiului, într-un 
punct situat la vest de 
Cimpiile Chryse și la 
aproape 900 de mile de
părtare de Ecuator. Lo
cul de contact al modu
lului cu suprafața astru
lui se află într-o zonă 
netedă de așa-zisă cîm
pie, situată la circa 3 000 
metri sub nivelul mării 
marțiene, între două 
imense canioane.

Primele fotografii tri
mise de laboratorul fo
tografic al modulului 
Centrului spațial din 
Pasadena confirmă su- . 
pozițiile cercetătorilor ) 
americani, potrivit că
rora Cîmpiile Chryse 
sînt acoperite cu un 
strat gros de material 
pulverizat, nisipos și

pietre de diverse forme 
și dimensiuni.

Scopul misiunii spa
țiale „Viking-1“ este de 
a investiga dacă pe 
„Planeta roșie" există 
forme de viață. Banda 
de magnetofon de la 
bordul modulului a fost 
confecționată din bronz 
și acoperită cu fosfor, 
întrucit nici o bandă din 
plastic nu ar putea re
zista la temperatura de 
pe Marte. Potrivit pro
gramului misiunii, un 
mic braț excavator al 
modulului va colecta e- 
șantioane de sol, care 
vor fi analizate electro
nic la bordul acestuia, 
iar rezultatele vor fi 
transmise la Centrul 
spațial din Pasadena.

PRAGA 20 (Agerpres). — Recent 
s-au încheiat, la Bratislava, lucră
rile ședinței a 51-a a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru transpor
turi. Ap participat delegații,.ale . ță
rilor membre ale C.A.E.R., precum 
și o delegație iugoslavă. Comisia a 
adoptat, în spiritul prieteniei și de
plinei înțelegeri reciproce, măsuri 
pentru realizarea sarcinilor ce îi re
vin din hotărîrile celei de-a XXX-a 
ședințe a sesiunii C.A.E.R., inclusiv 
propuneri pentru Comitetul executiv 
al C.A.E.R., în vederea organizării în
deplinirii „Direcțiilor principale și 
sarcinilor colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul transpor
turilor pe anii 1976—1980 și pe peri
oada următoare". S-au mai exami
nat, de asemenea, probleme referi
toare la îmbunătățirea graficului 
trenurilor de călători în traficul in
ternațional, la organizarea transpor
turilor de mărfuri perisabile, precum 
și alte probleme de interes reciproc.

Experiențe în
Ntt)TS&OVA '20 (Ager

pres). — Una dintre 
cele mai încărcate „sec
ții" ale laboratorului 
științific orbital „Sa- 
liut-5" este cea tehno
logică. Echipajul a ur
mărit procesul de to
pire și solidificare a 
metalelor in condiții de 
imponderabilitate. Ingi
nerul de bord. Vitali 
Jolobov, a introdus in
tr-un mic creuzet o 
șarjă de mărimea unei 
gămălii de chibrit, care 
s-a topit la 60 de grade 
Celsius. (Experiența 
s-a făcut cu ajutorul

laboratorul cosmic „Saliut-5
unor materiale vșor fu-
zibile). In condiții de 
imponderabilitate, șarja 
a luat forma unei sfe
re. Ea a fost apoi „văr
sată" intr-un săculeț 
special. In momentul a- 
tingerii de pereții săcu
lețului, metalul s-a so
lidificat.

Specialiștii de la In
stitutul de cristalogra
fie al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. au pla
sat la bordul laborato
rului spațial trei crista- 
lizatori plini cu o solu
ție de alaun. Cosmona- 
uții au urmărit cum

II 
s*

sint formate cristalele.
Conducătorii progra

mului științific de pe 
stația orbitală „Saliut- 
5“ acordă o atenție de
osebită acestor experi
ențe. Academicianul 
Boris Petrov consideră 
aceste experiențe ca fi
ind importante nu nu
mai pentru elaborarea 
unor metode spațiale 
de montare a unor mari 
stații orbitale, ci și pen
tru realizarea unor pro
cese și materiale ce nu 
pot fi obținute pe Pă- 
mint, in condiții de 
gravitație.

transmit:
duliei cubaneze „Cantata despre 
Chile", în regia lui Humerto Solas. 
Premiul jubiliar al festivalului a 
fost decernat filmului cehoslovac 
„Vinul agitat" al regizorului Vaclav 
Vonlicek și producției sovietice „Cer 
cuvintul", în regia lui Gleb Panfilov. 
Juriul a acordat actorului român 
Gheorghe Dini că premiul pentru in
terpretare în filmul „Prin cenușa im
periului". Pentru îndelungata activita
te desfășurată în domeniul cinemato
grafiei, directorul general al Cinema
tografiei cehoslovace, dr. Jiri Purs, a 
înminat Elisabetei Bostan și altor 9 
creatori de filme de peste hotare 
Medalia jubiliară a ediției din acest 
an a festivalului.

Manifestări 
consacrate 

cunoașterii României 
în Anglia

LONDRA 20 — Corespondentul
nostru transmite : Secția din Kent a 
Uniunii naționale a minerilor din 
Marea Britanie a organizat la Cole
giul Ruskin din Oxford o săptămână 
consacrată cunoașterii României. 
Sint programate conferințe despre 
dezvoltarea economică, politică și 
socială a țării noastre. In cadrul a- 
cestei acțiuni, prof. Stan Newens, 
deputat in Camera Comunelor, au
torul a două volume consacrate 
României socialiste, personalității 
președintelui Nicolae Ceaușescu, a 
vorbit despre „Aspecte semnificative 
ale dezvoltării politice in România".

FORJA DE MUNCĂ IN STRUCTURA POPULAȚIEI GLOBULUI
Evoluții statistice în perioada 1950—1975

GENEVA 20 (Agerpres). — In lu
me, creșterea populației inactive a 
fost net superioară celei a populați
ei active — indică un studiu efectu
at de Oficiul de statistică al Birou
lui Internațional al Muncii (B.I.T.) 
și dat publicității la Geneva. Potri
vit studiului, între 1950 și 1975 creș
terea populației inactive se datorește 
in principal sporului demografic. 
Astfel, între 1950 și 1975, la fiecare 100 
de persoane intrate în rîndul celor ac
tive, alte 170 de persoane au sporit 
categoria populației inactive. Studiul 
relevă, în același timp, că creșterea 
rapidă a ponderii1 femeilor în an
samblul populației active în unele 
regiuni ale globului contribuie la 
frînarea tendinței amintite.

Sub raport statistic, intre 1950 și 
1975 populația lumii a crescut cu 59 
la sută, sporind de la 2,5 miliarde la

3,97 miliarde. în aceeași perioadă, 
populația inactivă a marcat un spor 
de 66 la sută (de la 1,4 la 2.33 mili
arde), în vreme ce populația activă 
a crescut doar cu 49 la sută (de la 
1,1 la 1,64 miliarde). Mina de lucru 
feminină a crescut, în acest inter
val, cu 67 la sută, în vreme ce cea 
masculină cu numai 42 la sută.

Femeile au, în prezent, o pondere 
de 35 la sută în forța de muncă mon
dială (față de 31 la sută în 1950).

Șomajul în Marca Britanie
Numărul șomerilor s-a ridicat la 

peste 1 463 000, adică 6,3 la sută din 
forța de muncă a țării, a anunțat 
guvernul britanic. Aceasta este cea 
mai ridicată cifră de la încheierea 
celui de-al doilea război mondial.

• PICĂTURILE DE 
APĂ Șl FOTOSINTEZA. 
în U.R.S.S. au fost proiectate 
modelele experimentale ale u- 
nor agregate pentru producerea 
ploii artificiale prin, dispersiune 
extrafină. Consumul de apă la 
aceste agregate este reglabil și 
nu depășește 1 200 litri pe mi
nut. Agregatele permit, de ase
menea, schimbarea dimensiunii 
picăturilor de apă (de la un mi
limetru pînă la 150 microni). 
Folosirea instalațiilor a dus la 
sporirea apreciabilă a recolte
lor. Intr-adevăr, încă mai de 
mult s-a constatat că una din 
căile creșterii intensității pro
cesului de fotosinteză (prin care 
bioxidul de carbon din aer se 
transformă în clorofilă, sub
stanța activă a plantelor) con
stă în efectuarea irigațiilor cu 
picături foarte mici. în condi
țiile utilizării agregatului de 
dispersie extrafină recoltele de 
porumb s-au dublat, cele de 
grîu au crescut cu 900—1 000 kg, 
iar producția de zahăr obținută 
din sfecla recoltată de pe un 
hectar a crescut cu 5,8 la sută.

® NORUL UCIGĂ
TOR. Un nor de gaze toxice, 
provenind de la întreprinderea 
„Icmesa", situată la circa 20 
de kilometri de Milano, pro
voacă mari daune florei și fau
nei dim împrejurimi. Au trecut 
11 zile de cînd gazul respectiv 
s-a împrăștiat în atmosferă și 
el continuă să semene moarte 
în rîndul animalelor aflate la 
mai mulți kilometri distanță de 
sursa poluantă. Autoritățile au 
deschis o anchetă pentru cerce
tarea cauzelor accidentului și 
stabilirea gradului de nocivi
tate a gazului asupra oameni
lor, ordonând, totodată, închi
derea întreprinderii. Potrivit a- 
firmațiilor făcute de muncitorii 
de Ia „Icmesa" în cadrul unei 
conferințe de presă, gazul îm
prăștiat este un defoliant, si
milar cu cel care a fost folosit 
pentru distrugerea vegetației în 
timpul războiului din Vietnam.

• FICȚIUNE SI REA
LITATE. în Arhipelagul ni
pon. zonă cu înaltă seismicitate, 
se desfășoară, de mai multă 
vreme, exerciții vizînd organi
zarea operațiunilor de salvare 
în cazul declanșării unui cutre-

DE PRETUTINDENI
mur de mare intensitate. (Se 
reamintește că seismul catastro
fal din 1923 a făcut la Tokio 
140 000 victime). în ziua de 14 
iulie, la Tokio și în alte opt 
prefecturi ale Japoniei a avut 
loc unul din cele mai mari e- 
xerciții de acest fel. 58 000 de 
polițiști, sute de mașini și nu
meroase elicoptere au fost 
mobilizate pentru a participa la 
„lichidarea" urmărilor nefaste 
ale unui cutremur imaginar. 
Tocmai cînd exercițiul se apro
pia de sfîrșit, un seism cu totul 
real a zguduit insula Honshu, 
unde se desfășurau ultimele o- 
perațiuni de „salvare" a unor 
presupuse victime. Din fericire, 
seismul n-a provocat nici stri
căciuni, nici victime. dar a 
constituit o confirmare a utili
tății unor pregătiri prealabile 
menite să facă fată unei pri
mejdii reale.

• BICICLETA Șl BI
CENTENARUL Printre 
multiplele acțiuni în cinstea 
bicentenarului independenței 
S.U.A. se numără și una deose
bit de originală. Este vorba de 
organizarea unui raliu ciclist 
de-a curmezișul Americii, pe o 
distanță de 4 250 mile (circa 
6 400 km), de la Williamsburg, 
pe țărmul Atlanticului, și pînă 
la Astoria, pe litoralul Pacifi
cului. Ruta a fost astfel aleasă 
incit să includă un șir de locuri 
istorice, precum și cele mai fru
moase parcuri naturale din 
S.U.A., printre care faimosul 
Yellowstone. La raliu, intitulat 
simbolic „Bikecentennial ’76“ 
(de la „bike", care înseamnă bi
cicletă), au participat nu mai 
puțin de 2 000 entuziaști ai dru
meției și iubitori ai istoriei. Cel 
mai tînăr are numai 15 ani, în 
timp ce cel mai în vîrstă — 
Clarence Pickard — numără nu 
mai puțin de 86 de ani !

® ÎN APĂRAREA ME
DIULUI AMBIANT. A^- 
pelagul Seychelles din Oceanul 
Indian, cel mai nou stat inde
pendent al lumii (populația : 
60 000 locuitori), este renumit 
pentru frumusețile sale natura
le. între altele, insula Aldabra

este considerată un adevărat 
paradis al păsărilor, dintre care 
unele, cu penaje de o extraor
dinară varietate coloristică, sînt 
unice pe glob. Pentru a păstra 
nealterat mediul înconjurător, 
în special față de incursiunile 
lui „homo turisticus" — din a 
cărui neglijentă condamnabilă 
au avut de suferit multe „biju
terii ale oceanelor", ca insu
lele Tahiti — noile autorități au 
adoptat o serie de hotărîri, in
clusiv o dispoziție prin care 
nici un hotel ce urmează a fi 
construit nu va putea depăși 
înălțimea unui... cocotier.

• MUZEU BOTANIC, 
în scopul conservării florei răs- 
pîndite în zona temperată, în 
Franța se lucrează la amenaja
rea unui veritabil muzeu bota
nic ce va fi amplasat în valea 
Stangalard din Bretagne, regiu
ne celebră pentru condițiile de 
climă deosebit de favorabile. 
Noua grădină botanică se va 
întinde pe o suprafață de 15 ha 
și va cuprinde și o „bancă ge
netică" pentru speciile de plan
te rare, amenințate cu dispa
riția.

• HOȚUL... DE PAȘI. 
Americanul Marc Pilosoff s-a 
dovedit a fi un infractor cu gus
turi neobișnuite. El a fost sur
prins de poliție în momentul 
cînd. înarmat cu un ciocan și o 
daltă, căuta să fure... urmele 
pietrificate de pași lăsate acum 
cîteva milioane de ani de un 
dinozaur. Porțiunea de sol vul
canic unde erau întipărite ur
mele respective era păstrată la 
Universitatea Yale din S.U.A., 
unde hoțul de preistorie a fost 
descoperit în plină activitate.

• NICOTINĂ POATE 
FI Șl UTILĂ. în India, țară 
care ocupă locul al treilea din 
lume printre producătorii de 
tutun, se acumulează anual zeci 
de mii de tone de deșeuri pro
venite de la fabricarea țigărilor 
și rămase, în mare parte, neva- 
lorificate. Recent, specialiștii 
unui laborator chimic din Delhi 
au elaborat o metodă de extra
gere din aceste deșeuri a unor 
valoroase substanțe utilizate la 
fabricarea de medicamente și 
pesticide. Așadar, nicotină se 
dovedește, în cazul de față, de o 
certă utilitate...
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