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Președintele Republicii Populare Benin, 
Mathieu Kerekou, si-a încheiat vizita

In tara noastră

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
9 9

a primit pe tovarășul Damdinghiin Gombojav,
vicepreședinte al

Simbătă după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit. în stațiunea Neptun, 
pe tovarășul Damdinghiin Gombo
jav, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole, președin
tele părții mongole în Comisia in- 
terguvemamentală româno-mongolă 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică, care, in fruntea unei de
legații guvernamentale, a participat 
la lucrările sesiunii Comisiei interj 
guvernamentale, desfășurate la 
București.

La întrevedere au participat to
varășii Janos Fazekas, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului interior, președintele părții 
române în Comisia interguverna- 
mentală, și Traian Gârbă, ambasa
dorul tării noastre în R.P. Mongolă.

A fost de fată Giambyn Niamaa, 
ambasadorul R.P. Mongole la Bucu
rești.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut din

Consiliului de Miniștri
partea tovarășului Jumjaaghiln Țe- 
denbal, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongole, și a to
varășului Jambîn Batmunh, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Mongole.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
adreseze, la întoarcerea în patrie, 
salutul său si cele mai bune urări 
tovarășilor Jumjaaghiin Tedenbal și 
Jambin Batmunh.

în cursul întrevederii s-a apreciat 
cu satisfacție faptul că relațiile 
româno-mongole cunosc o evoluție 
rodnică și mereu ascendentă și a fost 
relevată dorința comună de a extin
de și aprofunda necontenit raportu
rile de prietenie și colaborare dintre 
țările și partidele noastre, în inte
resul construcției socialiste în Româ
nia și în R. P. Mongolă, spre binele 
ambelor state și popoare, al cauzei 
generale a socialismului și păcii în 
lume.

al R. P. Mongole
în același timp, s-a subliniat con

tribuția pe care Comisia intergu- 
vernamentală o aduce la dezvolta
rea conlucrării multilaterale dintre 
cele două țări, la evidențierea și 
concretizarea a noi căi și posibilități 
de lărgire a colaborării bilaterale. 
Relevîndu-se rezultatele fructuoase 
ale actualei sesiuni a Comisiei inter- 
guvernamentale, a fost manifestată 
convingerea că ele se vor reflecta in 
mod concret în amplificarea coope
rării economice, în creșterea ponde
rii ei în ansamblul conlucrării prie
tenești dintre România și Mongolia.

în acest cadru, tovarășul Damdin
ghiin Gombojav a exprimat, în nu
mele conducerii de partid și de stat, 
calde mulțumiri pentru sprijinul 
acordat de România în construirea 
combinatului de industrializare . a 
lemnului și de mobilă, important o- 
biectiv economic prevăzut a se rea
liza în actualul cincinal în R. P. Mon
golă.

întrevederea a decurs într-o am
biantă de cordialitate și caldă prie
tenie.

SOLEMNITATEA DECORĂRII
în dimineața zilei de simbătă s-a 

Încheiat vizita, oficială de priete
nie pe care a făcut-o în țara noas
tră, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Ma
thieu Kerekou, președintele Comite
tului Central al Partidului Revolu
ției Populare a Beninului, președin
tele Republicii Populare Benin.

Aeroportul Mihail Kogălniceanu, 
unde a avut loc ceremonia plecării, 
era împodobit cu drapelele de stat 
ale celor două țări. Frontispiciul 
aerogării era dominat de portretele 
celor doi președinți. Pe mari pan
carte era înscrisă urarea ..Să se dez
volte continuu relațiile de prietenie 
și colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Benin, în interesul ambelor po
poare, a! păcii și înțelegerii interna
ționale !“.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mathieu Kerekou sosesc 
împreună la aeroport. Numeroși ce-' 
tățeni aflați aici aclamă pe cei doi 
șefi de stat, își manifestă deplina 
satisfacție față de rezultatele fruc
tuoase ale convorbirilor româno- 
benineze la nivel înalt, care des
chid perspective din cele mai bune 
dezvoltării pe multiple planuri a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare.

_Comandantul gărzii militare prezin
tă raportul celor doi președinți. Se 
intonează apoi imnurile de stat ale 
Republicii Populare Benin și Repu
blicii Socialiste România, în timp ce 
în semn de salut sint trase 21 de 
salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușesc și 
Mathieu Kerekou trec în revistă gar
da de onoare.

în continuare, președintele Repu
blicii Populare Benin își ia rămas 
bun de la tovarășii Manea Mănescu, 
Ion Pățan, Vasile Vîlcu, Ștefan An
drei, Teodor Coman, Aurel Duma, 
de la celelalte personalități române

La plecare, pe oeroportul „Mihail Kogâlniceanu" din

venite la aeroport — membri ai gu
vernului, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, ăi organelor locale 
de partid și de stat, generali și ofi
țeri superiori. Oaspetele este salutat.

de asemenea, de decanul corpului 
diplomatic, ambasadorul Miroslav 
Sulek.

La Scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele

Constanța

Mathieu Kerekou își string priete
nește miinile, se îmbrățișează cu 
căldură.

La ora 9,15, aeronava prezidențială 
a decolat.

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ 
a Republicii Socialiste România
și a Republicii Populare Benin

LU1ND ÎN CONSIDERARE relațiile de strînsă 
prietenie și de colaborare existente intre cele două 
țări și popoarele lor,

ANIMATE DE DORINȚA comună de a dez
volta raporturile de cooperare dintre cele două 
state în toate domeniile de interes reciproc, pe 
baza respectării principiilor și normelor dreptului 
internațional,

CONȘTIENTE de răspunderea ce revine tuturor 
statelor, indiferent de sistemul lor politic, eco
nomic și social sau de nivelul lor de dezvoltare, 
pentru instaurarea unui climat de pace și secu
ritate în lume,

APRECIIND că solidaritatea și coeziunea tu
turor forțelor progresiste, democratice și antiim- 
perialiste constituie o condiție indispensabilă pen
tru promovarea procesului de transformări înnoi
toare care urmăresc instaurarea unui sistem nou, 
democratic și echitabil de relații intre națiuni,

REMARCÎND contribuția deosebită pe care po
poarele africane o aduc luptei împotriva colonia
lismului, neocolonialismului, imperialismului și 
rasismului, pentru instaurarea pe planeta noastră 
a unei ordini a justiției, înțelegerii și cooperării 
strinse între națiuni,

LUÎND CUNOȘTINȚA cu satisfacție de victo
riile obținute de mișcările de eliberare națională 
din Africa, în lupta lor dreaptă pentru cucerirea 
independenței naționale și hotărite să acorde și în 
viitor întregul lor sprijin mișcărilor de eliberare 
națională din teritoriile care se mai găsesc incă 
sub dominația colonială,

HOTARÎTE să continue a-și aduce contribuția 
la lupta pentru lichidarea definitivă a colonialis
mului, neocolonialismului, rasismului și politicii 
de apartheid, la lupta pentru înlăturarea vechii 
politici de dominație și inechitate, de amestec in 
treburile interne, de asuprire a unor popoare de 
către altele, pentru instaurarea în viața interna
țională a unui curs nou, întemeiat pe respectarea 
neabătută a legalității și eticii internaționale, a 
dreptului fiecărei națiuni de a-și decide singură 
destinele,

CONVINSE de necesitatea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, care să asigure 
dezvoltarea nestingherită a fiecărei națiuni, in 
conformitate cu aspirațiile și interesele sale le
gitime,

EVIDENȚIIND necesitatea unor eforturi spo
rite, pe plan național, cit și la nivel internațional,

pentru a asigura un progres mai rapid al țărilor 
în curs de dezvoltare, pentru reducerea decala
jului dintre aceste țări și națiunile dezvoltate,

REAFIRMÎND atașamentul lor față de scopu
rile și principiile Cartei Națiunilor Unite, precum 
și hotărirea de a contribui la întărirea rolului 
O.N.U. în viața internațională,

CONVINSE că dezarmarea generală și completă 
și, în primul rînd, dezarmarea nucleară reprezintă 
un factor esențial pentru asigurarea păcii în lume,

Exprimînd ferma lor convingere că relațiile in
terstatale se bazează pe respectarea dreptului 
sacru al fiecărei țări la deplina suveranitate, in
dependență națională și securitate,

I. DECLARA SOLEMN VOINȚA LOR COMUNA
— de a continua și dezvolta raporturi de strînsă 

prietenie și cooperare în toate domeniile ;
— de a extinde și diversifica schimburile co

merciale, precum și colaborarea economică și teh
nică, pe baze reciproc avantajoase și în domenii 
de interes comun ;

— de a lua măsuri de dezvoltare a conlucrării 
dintre ele în domeniile transporturilor, industriei,
(Continuare in pag. a IlI-a)

Pentru Republica Socialista România
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii

Pentru Republica Populară Benin jj
MATHIEU KEREKOU

Președintele Republicii

tovarășului Virgil Trofin 
la împlinirea vîrstei de 50 de ani

DECRET PREZIDENȚIAL PRIVIND CONFERIREA 
ORDINULUI „23 AUGUST" CLASA I

Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii par- Președintele Republicii Socialiste România decre- 
tidului și statului de făurire a societății socialiste mul- tează :
tilateral dezvoltate în patria noastră, Articol unic. — Se conferă ordinul „23 August" cla-

cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de ani, sa I tovarășului Virgil Trofin.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Simbătă a avut loc, la Neptun, 
festivitatea decorării tovarășului 
Virgil Trofin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., cu ordinul 
„23 August" clasa I pentru contribu
ția adusă la înfăptuirea politicii par
tidului și statului de făurire a socie

tății socialiste, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 50 de ani.

Au participat membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv, secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului.

înalta distincție a fost înmînată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar

general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat l-au îmbrățișat pe 
tovarășul Virgil Trofin, l-au felicitat 
călduros, urindu-i multă sănătate, fe
ricire și putere de muncă.

Masă tovărășească oferită de Comitehil
Politic Eaecotiv ai C. C. ai P. C. li.

în seara aceleiași zile, Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
oferit o masă tovărășească.

Au luat parte membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Poli
tic Executiv, secretari ai C.C. al

P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului, împreună cu 
soțiile.

în timpul mesei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat călduroase fe
licitări sărbătoritului.

A mulțumit, apoi, tovarășul Virgil 
Trofin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat s-au întreținut cordial cu sărbă
toritul, într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu

Jocurile olimpice

SUCCESELE 
ROMÂNEȘTI 

CONTINUĂ...
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Noi medalii — la lupte 
greco-romane și canotaj 

feminin
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COMENTARII

„Vrem să aducem poporului 
nostru numai bucurii"

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 

Elena Ceaușescu de către echipa feminină de gimnastică a României
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Iubită tovarășă Elena Ceaușescu,
Noi, componentele echipei de gimnastică a României, 

vă transmitem, în aceste clipe de mare bucurie, mul
țumirile noastre fierbinți pentru condițiile minunate 
de învățătură și pregătire sportivă care ne-au permis 
să învingem în întrecerea cu cele mai bune gimnaste 
ale lumii.

Cuvintele părintești pe care ni le-ați transmis, fe
licitările dumneavoastră ne-au umplut inimile de fe
ricire. Nu le vom uita niciodată.

Pe podiumul olimpic, în acordurile imnului național, 
în fața drapelului țării, ne-am gindit cu dragoste și

recunoștință la dumneavoastră, ne-am gindit dacă am 
făcut destul pentru a răsplăti tot ce ați făcut pentru 
noi.

Vă încredințăm că nu ne vom opri aici, vrem ca 
împreună cu ceilalți copii și tineri ai țării să vă 
aducem dumneavoastră, partidului, poporului nostru 
numai bucurii.

Aici se scrie și se vorbește mult despre România, 
despre noi.

De-abia așteptăm să ne întoarcem acasă, să ne 
bucurăm din plin, alături de dumneavoastră, de pă
rinții noștri.

Vă mulțumim și vă sărutăm cu drag,

NADIA, TEODORA, MARIANA, ANCA, 
GEORGETA, GABRIELA, MARILENA, LUMIN1JA

Dragă tovarășe Trofin,
Doresc, încă o dată, ca, în numele 

Comitetului Central, să-ți adresez 
cele mai calde felicitări cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 50 de ani și mai 
cu seamă pentru anii de activitate 
desfășurată în mișcarea revoluționară 
românească, mai întii în rindul tine
retului, iar apoi in rîndurile Partidu
lui Comunist Român.

Noi toți care lucrăm cu tine, mem
brii Comitetului Politic Executiv, 
precum și activul nostru de partid, 
dăm o apreciere deosebită activității 
pe care ai desfășurat-o și o desfășori 
ca militant al partidului în diferite 
domenii de activitate. Te numeri, de 
altfel, printre activiștii tineri, ca să 
zic așa — deși vîrsta de 50 de ani 
constituie de acum o anumită expe
riență, ca să nu spun ani multi — 
care, în primii ani de după elibera
rea patriei ai activat în rindul tine
retului, al partidului și ai îndeplinit 
cu rezultate bune diferite munci do 
răspundere. Partidul ți-a încredințat 
munci de răspundere pe linie de par
tid, de stat și apoi în conducerea 
partidului.

Acordarea ordinului „23 August" 
clasa I constituie și ea o apreciere 
pe care conducerea partidului și sta
tului o dau activității ce ai desfășu
rat-o și o desfășori pentru îndepli
nirea hotărîrilor partidului, a sarci
nilor ce ți s-au încredințat.

Desigur, întotdeauna o aniversare 
constituie și un prilej de a face un 
bilanț a ceea ce s-a realizat ; dar 
mai cu seamă ea este și un punct de 
plecare pentru noi realizări. De a-

ceea as dori să subliniez că felicită
rile și aprecierea inaltă pe care con
ducerea partidului o dă activității 
tale trebuie să constituie un imbold 
de a depune eforturi și mai mari 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului a! XI-lea.

Avem un program minunat. în 
munca pe care o desfășori sint sar
cini importante de realizat. Cu toții 
va trebui să ne intensificăm efortu
rile pentru a realiza în cele mai 
bune condiții hotărîrile Congresu
lui al XI-lea, asigurînd dezvoltarea 
cconomico-socială a patriei, ridica
rea bunăstării materiale și spirituale 
a întregului nostru popor, îți desfă- 
șori activitatea intr-un județ cu o 
puternică dezvoltare economică, deci 
și cu răspunderi mari din acest punct 
de vedere. în actualul cincinal tre
buie depuse toate eforturile penii u 
ca, împreună cu întregul activ de 
partid, cu toți comuniștii, să îndepli
nim în cele mai bune condiții ho
tărîrile Congresului al XI-lea al par
tidului.

Avem, de asemenea, o politică ex
ternă justă, verificată de viață, de 
evenimentele internaționale. Va tre
bui să acționezi și în acest domeniu 
pentru ca, impreună cu toți tovarășii

din conducerea partidului, să-ți aduci 
contribuția la înfăptuirea în viață a 
politicii partidului nostru de dezvol- 
iare a colaborării cu țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, de edificare a 
securității europene, a unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Iată de ce aniversarea — care 
este desigur un lucru frumos — con
stituie însă și un prilej de noi obli
gații, de noi sarcini. Eu sint în
credințat — și cred că și tovarășii 
mei sint de acord cu mine — că și 
în viitor vei face totul pentru a con
tribui Ia realizarea tuturor hotărîri
lor, a politicii generale, internă și in
ternațională, a partidului, la întărirea 
unității și capacității de luptă a 
partidului, Ia creșterea rolului său 
conducător în toate domeniile de ac
tivitate — aceasta constituind garan
ția fermă a înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului al XI-lea. a ridicării 
bunăstării poporului nostru, a înfăp
tuirii Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în România.

Cu aceste ginduri îți urez. încă o 
dată, succese în întreaga activitate, 
multă sănătate și multă fericire, ție 
și familiei. (Aplauze).

Cuvîntul tovarășului Virgil Trofin
ÎN PAGINA A V-A
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SECERIȘUL CULTURILE SUCCESIVE
ARGEȘ STADIUL RECOLTĂRII GRÎULUI însămințate pe toată suprafața

Combinele
permanent 
in lanuri

în aceste zile, recoltarea griului a 
atins momente de virf și în coopera
tivele agricole din județul Argeș. 
Pînă ieri, 24 iulie, recolta de 
grîu a fost strînsă de pe 32 30'0 hec
tare, ceea ce reprezintă mai bine de 
68 la sută din suprafața cultivată.- 
Semnificativ pentru diferența condi
țiilor naturale existente ln sudul și 
nordul județului, și deci a gradului 
de coacere a lanurilor, este și faptul 
că în aceeași zi cînd la cooperativa 
agricolă Surdulești se termina sece
rișul, la Vedea această lucrare abia 
începea. Ca atare, pentru a se atinge 
cît mai repede viteza zilnică de lu
cru planificată, la indicația coman
damentului județean s-au deplasat 
tractoare, combine și prese de balo
tat paie dintr-o zonă în alta a jude
țului. La cooperativă agricolă Ciupa, 
de pildă, au venit in ajutor 8 com
bine „Gloria" de la S.M.A. Mărăci- 
neni, reușindu-se să se recolteze, 
intr-un timp scurt, 560 hectare cu 
grîu din cele 690 hectare cultivate.

Dar cu toate acțiunile de întra
jutorare organizate, viteza zilnică de 
lucru planificată nu a fost atinsă. în 
zilele de 19 și 20 iulie, de exemplu, 
s-au recoltat cu cite 600 hectare mai 
puțin decît s-a prevăzut. „Noi am 
putea recolta zilnic mai mult prin- 
tr-o mai bună organizare a muncii 
și înlăturare operativă a defecțiuni
lor apărute la unele mașini — ne-a 
spus tovarășul Nicolae Barbu, ingi
nerul șef al C.A.P. Nerealizarea vi
tezei zilnice de lucru planificate se 
datorește și faptului că unii specia
liști și președinți de cooperative nu 
vor să folosească și combinele C-3. 
Este o reținere absolut neînte
meiată. In cooperativele agricole 
din consiliile intercooperatiste Mi
roși, Costești, Izvoru, unde com
binele C-3 lucrează din plin, se de
pășește cu regularitate viteza de re
coltare planificată. La cooperativa a- 
gricolă Căteasca, cele trei combine 
..Gloria" și 4 combine C-3 Intră ln 
lanuri la ora 7.30 și încetează lucrul 
în jurul orei 20. Aici, ca urmare a 
măsurilor luate, mecanizatorii Nico
lae Drugă și Gheorghe Vișinescu au 
recoltat zilnic zeci de tone de griu 
cu combinele C-3. Exemplele date 
pledează pentru utilizarea tuturor 
mașinilor așa cum s-a stabilit de altfel 
în graficele de lucru ale campaniei. 
Faptul că în cooperativele agricole 
din- consiliile intercooperatiste Stol
nici. Merișani ș.a. nu se folosesc 
combinele C-3 are drept rezultat pre
lungirea nejustificată a campaniei de 
recoltare, producindu-se. inevitabil, 
pierderi prin scuturare. Lucrările în- 
tîrzie și datorită faptului că. în unele 
unități, transportul produselor nu 
este bine organizat. Astfel, la coope
rativa agricolă Șerbănești. mijloacele 
de transport fac un drum inutil de 
8 kilometri de la arie la sediul uni
tății ca să cîntărească producția și 
abia apoi se îndreaptă spre baza de 
recepție. Consecințele ? Se pierde 
timp prețios, iar combinerii sînt ne- 
voiți să aștepte sosirea camioanelor 
pentru golirea buncărelor.

SATU-MARE

Șl AL ALTOR LUCRĂRI
AGRICOLE DE VARĂ

munca să fie te- 
în timpul cel mal

de paie și insă-

în județele situate în cîmpia de sud a tării, recoltarea griului, 
se apropie de sfîrșit. Au raportat terminarea acestei lucrări unită
țile agricole din 5 județe. Acurh, secerișul se desfășoară din plin 
și în județele situate în jumătatea de nord a țării. Pînă ieri, 24 
iulie, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, a fost strînsă recolta de pe 1 523 000 hectare, adică 
65 la sută din suprafața cultivată în întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole de producție. întrucit grîul a dat în copt 
și în zonele mai nordice, există condiții ca, în zilele următoare, rit
mul secerișului să se intensifice. Acest lucru va fi cu putință. în- 
trucît în sprijinul acestor județe au fost trimise din sud, din ju
dețele unde lucrările s-au încheiat, un însemnat număr de com
bine. Este necesar ca în fiecare unitate agricolă 
meinic organizată, astfel îneît recolta să ajungă 
scurt din cîmp în magazii.

Măsurile luate pentru eliberarea terenurilor
mînțarea neîntirziată a culturilor succesive au avut urmări bune, 
întreprinderile agricole de stat au îndeplinit și depășit planul la 
insămînțarea culturilor succesive, iar în cooperativele agricole 
această lucrare s-a făcut pe 527 350 hectare, adică 52 la sută din 
suprafața prevăzută, cele mai bune rezultate obținîndu-se în jude
țele Brăila, Ialomița, Buzău, Dîmbovița etc. în cooperativele agri
cole din alte județe — Constanța, Olt, Teleorman, Timiș — conti
nuă să existe decalaje între suprafețele de pe care s-a strîns re
colta și cele însămîntate cu culturi succesive. Trebuie acționat ener
gic pentru încheierea grabnică a acestei lucrări — prima qondiție 
de care depinde realizarea producțiilor prevăzute.

O atenție deosebită trebuie acordată irigării culturilor. După cum 
se știe. în ultimele zile a plouat mai abundent în partea de vest 
a Munteniei, în sudul Banatului, in unele zone din Transilvania. 
Solul continuă să aibă nevoie de apă, îndeosebi în Bărăgan și Do- 
brogea. Din datele centralizate la ministerul de resort rezultă că 
pînă la 22 iulie udarea a doua în cooperativele agricole s-a făcut 
pe 87 la sută din suprafața planificată, iar a treia — în proporție 
de 15 la sută. A întîrziat aplicarea udării a doua la porumb în 
cooperativele agricole din județele Dolj, Teleorman, Constanța, 
Buzău, Prahova. Irigațiile — mijloc important de sporire a produc
ției agricole — trebuie folosite cît mai eficient, astfel îneît suprafețe 
tot mai mari să poată beneficia de apă.

prevăzută și bine
Ținînd seama de tendința 

sporirii consumului de le
gume. atît în stare proas
pătă, cît și'conservată. Pro
gramul privind producția 
și desfacerea către popu
lație a bunurilor de con
sum în perioada 1976— 
1980. aprobat în ședința 
comună a C.C. al P.C.K. și 
a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, prevede, 
între altele, crește
rea producției le
gumicole și îmbu
nătățirea sortimen
tului, astfel incit să 
acopere necesarul 
de consum al popu
lației. Pe această li
nie se înscrie măsura lua
tă din indicația conducerii 
partidului de către orga
nele de specialitate de a 
se însămînta 43 000 hectare 
cu diferite legume pe tere
nurile 
timpurii, 
păioase. 
roasă a 
care are 
rente 
trebuie să preocupe acum 
organele și organizațiile de 
partid, comandamentele lo
cale și conducerile de uni
tăți agricole.

în numeroase unități a- 
gricole. concomitent cu mă-' 
șurile pentru strîngerea la 
timp și fără pierderi a re
coltei. printr-o muncă te
meinic organizată, s-a reu
șit să se însămînteze su
prafețe însemnate cu legu
me în cultura a doua — 
atît în grădini, cît și pe te
renurile de pe care s-a 
strîns recolta de orz sau de 
grîu. Din datele centrali-

zate 
turii 
tare
24 Iulie, au
tate 34 500 hectare cu legu
me 
ce 
din 
în 
din 
piu. au
3 750 hectare 
culturi, aproape dublu fată

îngrijite
la Ministerul Agricul- 
și Industriei Alimen- 
rezultă că pînă ieri, 

fost însămin-
în cultura a doua, ceea 
reprezintă 80 la sută 
suprafața planificată, 

cooperativele agricole 
județul Ilfov, de exem- 

fost însămîntate 
cu diferite

LEGUMELE

eliberate de culturi 
si în special după 
îndeplinirea rigu- 

acestei sarcini, 
la bază conside- 

economice "serioase.

de cît se prevăzuse inițial. 
De asemenea, s-a încheiat 
această lucrare si în coo
perativele agricole din ju
dețele Dolj, Timiș. Buzău, 
Gorj. Mehedinți, Prahova, 
Mureș. Din analiza date
lor furnizate de ministerul 
de resort reiese însă că. în 
timp ce în unele județe se 
însămînțează în întregime 
Si chiar se depășesc supra
fețele destinate celei de-a 
doua culturi de legume. în 
altele rezultatele în acest 
domeniu sînt nesatisfăcă
toare. în cooperativele a- 
gricole din județele Teleor
man. Ialomița, Galati nu 
au fost însămîntate decît 
50—60 la sută din suprafe
țele prevăzute.

Cu toată claritatea tre
buie să se înțeleagă că a- 
ceastă măsură prezintă o 
mare însemnătate econo
mică. Se știe că morcovii 
din cultura a doua sînt cei 
mai buni pentru păstrarea 
peste iarnă si. aceea.

este bine să se însămîn
teze pe suprafețe cît mai 
mari. 'Există apoi unele 
specii legumicole — mază
rea și fasolea pentru păstăi 
— care sînt destinate fa
bricilor de conserve. Cu cît 
vor fi însămîntate mai de
vreme- aceste culturi și se 
vor aplica mai bine lucră
rile de întreținere și iriga
țiile, cu atît va exista ga

ranția obținerii 
unor recolte spori
te și de calitate.

Problemele lega
te de realizarea in
tegrală a planului 
de insămînțare a 
legumelor în cul- 
doua au fost a- 
vineri, la Buzău,

tura a 
nalizate 
de către centrala de spe
cialitate împreună cu ingi- 
nerii-șefi de la I.L.F.. sta- 
bilindu-se măsuri pentru 
ca lucrările să fie impulsio
nate și, totodată, să fie cul
tivate toate sortimentele 
prevăzute. Organele și or
ganizațiile de partid au da
toria să analizeze imediat 
modul în care întreprinde
rile județene pentru legu
me și fructe, precum și 
centrele lor zonale se ocupă 
de îndeplinirea planului de 
însămîntare a culturilor 
succesive de legume. Con
comitent. în mod deosebit 
se cere să se facă iriga
rea terenurilor cultivate și 
executarea neîntirziată ‘a 
prăsitului și combaterea 
bolilor și a dăunătorilor. 
Pretutindeni trebuie să se 
lucreze grădinăreste. să fie 
create toate condițiile pen
tru realizarea unor produc
ții cît mai mari de le
gume în culturi succesive.

Putem preveni 
îmbătrînirea prematură

Institutul național de gerontologie și geriatrie — primul de acest 
fel din Europa — înscrie in tematica sa de cercetare studii și expe
riențe de interes medico-social deosebit, referitoare la fenomenul com
plex al îmbătrînirii. Convorbirea solicitată de noi tovarășei acad. 
Ana ASLAN, directoarea 
bare despre preocupările sale

institutului, a început cu fireasca intre- 
actuale pe plan științific.

— Ne preocupă, în primul rînd... 
tineretul ; cel de astăzi și tineretul 
de mîine. Concluziile noastre trebuie 
să-i ajute să-și păstreze, vreme cît 
mai îndelungată, tinerețea, vigoarea, 
puterea de muncă. Starea de sănătate 
a bătrânilor de astăzi este rezultatul 
modului lor de viață, al stării de să
nătate fizică și morală de care s-au 
bucurat de-a lungul anilor. Studii și 
cercetări efectuate în institut în cei 
aproape 25 de ani de activitate ne 
ajută să intervenim în mod științific 
pentru a preveni îmbătrînirea pre
matură. Iată de ce, repet, principalul 
beneficiar al rezultatelor și concluzii
lor noastre trebuie să fie în primul 
rînd tineretul. Sîntem un popor cu un 
fond biologic sănătos, viguros ; păs
trarea acestui fond ca atare, conso
lidarea lui în scopul prelungirii vie
ții active constituie sarcina noastră de 
prim ordin înscrisă in Programul 
partidului de dezvoltare social-econo- 
mică a țării. 
Știm, sintem con- 
știenți că genera
ția viitoare, sta
rea ei de sănătate 
și longevitate ac
tivă depind de 
noi. de generația 
de azi, de felul cum
trăm cît mal integru fondul nostru 
biologic sănătos pentru a fi transmis 
ca atare mai departe și din ce în ce 
mai consolidat. Este și o problemă de 
educație. Trebuie să învățăm tinerii 
să-și păstreze sănătatea, pentru a fi 
activi pînă la vîrste foarte înaintate. 
In acest scop, cadre cu înaltă cali
ficare din institut desfășoară o am
plă acțiune de 
geriatrică. prin
rotunde ținute în întreprinderi. în 
case de cultură, la universități popu
lare etc (în primul semestru al aces
tui an am avut peste 65 acțiuni).

mentatie etc. Unii factori ecologici 
pot grăbi și ei procesele de îmbătrî- 
nire ; factori de 
mină modificări 
ternului nervos 
să de oxigen, 
prelungită etc), 
citare a sistemului 
ș.a. Cu vîrsta. sistemul nervos al 
omului devine mai receptiv, mai in- 
fluențabil fată de factorii de mediu 
care perturbă activitatea organelor, a 
țesuturilor, celulelor, grăbind proce
sele de îmbătrînire de la nivelul lor. 
De aceea este necesar să se înțelea
gă bine, și în acest caz. că fa
milia. colectivul de muncă joacă 
un rol însemnat în crearea unei at
mosfere plăcute de stimulare a acti
vității creatoare și de relaxare, de 
evitare a stării de tensiune acute 
ori repetate. Imbătrînesc mal tirziu 
persoanele care trăiesc și muncesc 
intr-un asemenea

'OMUL ȘL VIAȚA
RAȚIONALĂ

știm să ne păs-

educație sanitară 
conferințe si mese

— Specialiștii din institut au dez
voltat sub îndrumarea dumneavoastră, 
paralel cu studiile de gerontologie 
socială, și cercetări de biologia im- 
bătrinirii. La ce concluzii s-a ajuns ?

mediu care deter- 
în mecanismele sis- 

(poluare sonoră, lip- 
tensiune nervoasă 

factori de suprasoli- 
neuroendocrin 

nervos

climat. După cum 
se știe, îmbătri- 
nesc mai tirziu 
persoanele care 
duc o viață ordo
nată, cu preocu
pări planificate, 
cu o muncă rit
mică și nu în a- 

ultimul moment a 
activități cu termen

lnsalt ; amînarea 
rezolvării unor 
creează stări de tensiune și oboseală 
nervoasă. Programarea timpului de 
lucru se cere bine armonizată cu un 
program de odihnă și relaxare, sport, 
gimnastică, mers pe jos. viată în aer 
liber care ajută la o bună oxige
nare a celulelor (cînd scade gradul 
de oxigenare a celulelor și tesuturi- 

acumulează în ele produși 
grăbesc procesul de 
Alcoolul consumat în 

diminuează 
din grupa 
sistemului

acțiunea 
B. cu rol 
nervos și 
asemănă-

lor se 
toxici care le 
îmbătrînire). 
cantități mari 
unor vitamine 
în activitatea
prin aceasta are o acțiune 
toare cu oboseala asupra sistemului 
nervos. Un tată, mare consumator de 
alcool, transmite urmașilor o sănă
tate precară.

— Dacă vîrsta influențează in mod 
negativ 
tare la 
jurător 
psihic, 
măsură
daptare 1

capacitatea noastră de adap- 
schimbări din mediul tncon- 
(de ordin ecologic, biologic, 
economico-social etc.), in 
putem influența această

— în prezent efectuăm cercetări în 
legătură cu procesul de îmbătrînire 
la nivel sistemic. al întregului orga
nism. funcțional, organic, tisular, ce
lular, abordînd si procese biochimice 
și fizice la nivel subcelular. Am ob
ținut date interesante cu privire la 
modificările produse în cantitatea si 
starea funcțională a acizilor nucleici, 
în raport cu vîrsta. Aceste modificări 
apar foarte devreme. încă de la în
cetarea perioadei de creștere, la om 
după vîrsta de 20—22 de ani. Deci 
îmbătrînirea biologică este un pro
ces lent care se instalează într-o 
perioadă îndelungată de citeva de
cenii. Teoretic, omul ar trebui să 
trăiască 100—125 de ani. dovadă că 
există longevivi care ating și depășesc 
asemenea ‘ ' - - -
atît. este 
înainte de

de
Ion TEODOR 
Gh. CIRSTEA 
corespondentul „Scîntell

cu 
iz-

a- 
poate fi educată 

’ biologic prin

Convorbire consemnată 
Elena MANTU

vîrste. Dacă el nu trăiește 
pentru că îmbătrînește 

vreme, prematur.
— Care

mină accelerarea imbătrlnirii, 
riția ei mai timpurie ? ’

ce
a-

sint cauzele care deter-
apa-

□ □

LA ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI DIN BUZĂU

s

Intr-una din secțiile întreprinderii de geamuri din Buzâu

— Factorul ereditar joacă un rol 
important. Explicația moștenirii unei 
longevități active constă și în faptul 
că, pe lingă fondul biologic, părinții 
transmit copiilor o serie de deprin
deri și obiceiuri sănătoase legate de 
modul lor de viată, de muncă, ali-

— Capacitatea de răspuns, de 
daptâre a omului i 
din punct de vedere 
antrenament. Studii și observații cli
nice făcute de colectivul nostru pen
tru a urmări evoluția fenomenelor 
de îmbătrînire (la persoane în virstă 
aflate sub tratament sau fără) ne-au 
dus la concluzia că diferite funcții 
fiziologice și adaptabilitatea pot re
veni prin tratament sau exersare, 
încă din tinerețe trebuie început 
acest „antrenament" prin exerciții de 
călire a organismului, exerciții fi
zice. mișcare, sport în aer liber, or
ganizarea ritmică a muncii, odihnă 
activă și recreativă, de refacere, ali
mentație în funcție de vîrstă ș.a.

O bună capacitate de adaptare la 
noi condiții de mediu și situații, ex
periența în muncă și pasiunea pen
tru propria activitate concură la ob
ținerea unui randament maxim, 
satisfacții profesionale, adevărate 
voare de sănătate.

Pe cimp, repede,

prea încet
în județul Satu-Mare se muncește 

intens la strîngerea griului și seca
rei de pe cele 48 510 hectare culti
vate in cooperativele agricole. Li 
C.A.P. Urziceni am văzut întreaga 
suflare a satului în cimp. Am mers 
împreună cu președintele cooperati
vei, Francisc Miiller, la ora 5,30 di
mineața, la sediul secției de mecani
zare. Mecanizatorii, prezenti cu toții, 
efectuau. în primele ore. diferite lu
crări de întreținere a combinelor, a 
celorlalte mașini agricole cu care lu
craseră în ziua anterioară la recol
tat. Se strinsese grîul de pe 39 ha. 
„Dacă mergem în acest ritm, și sîn- 
tem deciși să-l depășim — ne spune 
șeful secției de mecanizare. Emerik 
Dan — vom termina recoltatul pe 
cele 480 hectare cu grîu în 4—5 
zile". Peste circa două ore. cele 5 
combine „Gloria" și 3 combine 
C-3. în bună stare de funcțio- 
nare, se aflau în lan. de unde me
canizatorii n-aveau să le lase decît 
seara, în jurul orei 21. Munca era 
organizată în flux. De altfel, în 
miriște intraseră tractoarele cu 
6 pluguri, 3 discuri și 2 semănă
tori. fiind semănată o importantă su
prafață cu porumb — cultură succe
sivă — din cele 400 hectare planifi
cate.

Se muncește fără preget și în alte 
cooperative agricole. Ca urmare, 
pînă ieri, 24 iulie, grîul a fost strîns 
de pe 34 la sută din suprafețele cul
tivate 
județ, 
bune, 
unele 
nic înlăturate. La secția de mecani
zare Rătești. 
tiug. zace ln 
losită nici o 
sită în urmă 
prinderea 
îi lipsește masa de tăiere, care nu a 
fost expediată odată cu combina. 
La baza de recepție unde transportă 
grîul cooperativele agricole din Po- 
tău, Medieșu-Aurit și alte unități, 
mijloacele de transport sînt nevoite 
să staționeze cite 4—5 ore în aștep
tarea rindului la descărcat. In con- 

lor.
re- 
din

34 la sută din suprafețele cul- 
în cooperativele agricole din 

Evidențiind aceste rezultate 
se cuvine arătat că există și 
neajunsuri care trebuie grab-

aparținînd S.M.A. Bel- 
stare nou-nouță. nefo- 

zi. o combină C-12 so- 
cu 2 luni de la între- 

..Semănătoarea", deoarece

secință. combinele. la rîndul 
staționează în lan. întrucit nu au 
morci în care să descarce griul 
buncăre.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteil

Noutate și eficiență
Printre preocupările 

majore ale colectivu
lui întreprinderii de 
geamuri 
află ca , 
prioritar 
continuă 
lor de 
sporirea 
conomice.
context s-au inițiat a- 
nalize ale tuturor fa
zelor proceselor teh
nologice. fapt ce a 
permis adoptarea unor 
măsuri’ concrete vi- 
zînd îmbunătățirea ac
tivității. Astfel. în sec
torul de prelucrări, 
măsurile tehnico-orga- 
nizatorice luate au pus 
un accent deosebit pe 
încărcarea cit mai de
plină a capacităților 
de producție. Aici se 
urmărește si valorifi
carea optimă a supra
fețelor benzii de geam 
laminat, care conduce 
la reducerea cheltuie
lilor materiale. între
prinderea buzoiană 
preluînd și comenzi de 
geamuri cu dimensiuni 
mici care, conjugate.

din Buzău se 
un obiectiv 

reducerea 
a cheltuieli- 

producție și 
eficienței e- 

In acest

cu cerințele de foi 
mari de geam, asigură 
un grad înalt de valo
rificare a semifabrica
telor.

O urmărire atentă a 
consumurilor specifice 
pe fiecare tip de pro
dus a condus la dimi
nuarea acestora. Ast
fel, în sectorul o- 
glinzi, cu economi
ile de metal prețios 
realizate se pot ob
ține suplimentar 15 000 
metri pătrați de o- 
glinzi. Bilanțul activi
tății economico-finan- 
ciare pe primul se
mestru din acest an 
arată că întreprinde
rea Înregistra la fie
care 1 000 lei produc
ție globală o economie 
la cheltuieli planifi
cate de 5 lei. din care 
3 lei la capitolul chel
tuielilor materiale.

Aplicarea programe
lor de măsuri tehnico- 
organizatorice îndrep
tate spre sporirea efi
cientei activității pro
ductive a creat și po
sibilitatea diversifică-

rii gamei de produse 
din geam. Astfel, ve
chea tehnologie de 
curbare prin matrițe a 
vizorilor de protecție 
din geam duplex a 
fost înlocuită recent 
cu sistemul curbării 
centrifugale, rșalizîn- 
du-se atît o sporire a 
productivității muncii, 
cît și produse cu cali
tăți optice superioare, 
în atelierul de mobi
lier urban a fost or
ganizată o linie pentru 
fabricarea în serie 
a geamurilor groase 
curbate, .folosite pen
tru prima dată în țară 
la mobilierul comer
cial din dotarea mari
lor magazine. Gama 
noilor produse reali
zate în acest an s;a 
completat și cu două 
noi modele de cără
mizi din sticlă cu go
luri. Matrițele respec
tive au fost realizate 
de specialiștii secției 
piese-presate. renun- 
țîndu-se astfel la im
port. (Mihai Bâzu).

Realizări ale minerilor gorjeni
Colectivele de mun

că din bazinul carbo
nifer al Rovinarilor 
muncesc cu abnegație 
și răspundere pentru 
înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor de plan, 
în fruntea întrecerii 
se află colectivul ca
rierei Beterega-est. 
din cadrul întreprin
derii miniere Rovinari.

— în primul semes
tru — ne spune ing. 
Ion Popescu, șeful 
sectorului — sarcinile 
de plan la indicatorul 
producție fizică au 
fost depășite cu peste
5 500 tone lignit. în 
condițiile creșterii pro
ductivității muncii cu
6 procente și reducerii 
prețului de cost cu 
2.71 lei la tona de 
cărbune extras. Rezul-

țațele bune din aceas
tă perioadă —.Înscrise 
de altfel pe linia unei 
recunoscute tradiții — 
se datoresc organizării 
mai judicioase a mun
cii la nivelul sectoru
lui. cit și al schim
burilor de producție, 
întăririi disciplinei 
tehnologice și conti
nuei perfecționări pro
fesionale a tuturor 
angajaților.

Expresie a . preocu
părilor permanente 
pentru îmbunătățirea 
indicatorilor cantitativi 
și calitativi ai proce
sului de producție. în 
cincinalul trecut, ni
velul producției anuale 
a crescut cu aproape 
500 000 tone cărbune 
— fată de capacitatea 
proiectată a carierei.

Succesul se datorează 
exploatării eficiente a 
utilajelor de mare ran
dament cu care este 
dotată această exploa
tare. și în aceeași 
sură hărniciei și 
ceperii brigăzilor 
mineri, conduse

I excavatoriștii
Pufu sau Grigore Io- 
nașcu. Analizind cu 
exigență și răspundere 
sarcinile 
prisma
reale, adunarea gene
rală a oamenilor mun
cii de la cariera Bete
rega-est a hotărît re
cent. în numele între
gului colectiv, dubla
rea angajamentului 
asumat în întrecere la 
începutul acestui 
(Dumitru Prună).

mă- 
pri- 

de 
de 

Petre

actuale prin 
posibilităților

an.

Organizarea științifica a producției
ar cîștiga mult prin... buna organizare

/

în prima jumătate a acestui an, 
producția globală industrială a Jude
țului Vrancea este mai mare cu peste 
33 la sută față de nivelul realizărilor 
obținute in aceeași perioadă a anu
lui trecut. în totalul producției-mar- 
fă livrate beneficiarilor, o pondere 
însemnată o dețin produsele moder
nizate prin reproiectare și cele noi, 
asimilate și introduse în fabricație. 
Productivitatea muncii — raportată 
în limitele aceleiași perioade — a 
sporit cu peste 23 la sută față de cea 
înregistrată la finele semestrului I 
din 1975, pe fiecare lucrător din in- 

, dustrie revenind o creștere valorică 
de aproape 20 000 lei.

Acestea sînt doar cîteva rezultate 
care ilustrează ritmul susținut de 
dezvoltare economică a județului, de 
sporire a volumului producției și di
versificării produselor prin utilizarea 
dotării tehnice existente, în cea de-a 
doua parte a acestui an urmînd să 
fie puse în funcțiune noi obiective și 
capacități de producție.

— Suportul realizărilor obținute 
plnă acum, ne relata tov. CONSTAN
TIN I. CONSTANTIN, secretar al 
Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R.. îl constituie preocuparea per
manentă a organelor și organizațiilor 
de partid, a colectivelor din între
prinderi pentru perfecționarea cali
tativă a activității economice și creș
terea eficientei muncii, pentru valo
rificarea gospodărească a resurselor 
productive, a inițiativelor și creației 
tehnice proprii din fiecare unitate, 
de Ia fiecare loc de muncă. Un loc 
important l-au ocupat. în cadrul a- 
cestui ansamblu de probleme, aspec
tele legate de organizarea științifică 
a producției și a muncii, sarcină des
prinsă cu claritate din hotărîrile 
partidului și statului nostru, din ex
punerile programatice ale secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Ancheta noastră. întreprinsă în 
mai multe unități economice, a pus 
în evidență faptul că acolo unde 
organizațiile de partid și conducerile 
colective din întreprinderi au luat 
din timp măsuri pentru o bună 
organizare. în primul rînd a acestei 
activități de depistare și punere în 
valoare a resurselor interne in ve
derea așezării pe baze științifice, ra
tionale. a producției și a muncii, și

de reținut.rezultatele sînt demne 
Au fost elaborate. în urma unor cer
cetări riguroase, planuri de acțiune 
concrete, cu responsabilități precise, 
în programele unitare, întocmite la 
nivelul întreprinderilor, și-au găsit 
locul acele probleme reclamate de 
cerințele imediate și de perspectivă 
ale producției, în strînsă corelare cu 
posibilitățile tehnice și organizatorice 
de realizare existente.

Au fost activizate în mai mare 
măsură compartimentele de organi
zare a producției și a muncii, comi
siile inginerilor și tehnicienilor ; s-au

fiind coordonată și urmărită ln mod 
permanent de comitetul de partid și 
comitetul oamenilor muncii, proble
mele organizării producției făcînd, 
In multe cazuri, obiectul analizelor 
unor ședințe comune. Aici se aplică 
cu succes soluțiile organizatorice și 
tehnice reieșite din numeroasele stu
dii întreprinse, cum ar fi optimiza
rea transporturilor auto ale masei 
lemnoase la platformele finale de 
preindustrializare a lemnului, îmbu
nătățirea organizării controlului teh
nic de calitate ln condițiile specifice 
ale întreprinderii, unde punctele de

însemnări din unități economice 
ale județului Vrancea

stabilit cu grijă obiectivele și criteriile 
de urmărire și evaluare a inițiative
lor muncitorești menite să contribuie 
la promovarea experienței pozitive, 
să stimuleze creativitatea tehnică. 
Inițiative ca : „Fiecare cadru tehnic 
și ingineresc să realizeze un studiu 
a cărui eficientă economică să fie e- 
gală cu retribuția acestuia pe un an", 
„Să lucrăm o zi pe trimestru cu ma
teriale economisite", „Fiecare mun
citor — un controlor tehnic de cali
tate" și altele, prin obiectivele ur
mărite, și-au cîștigat o largă adeziu
ne în întreprinderile județului, ele 
constituind — prin eficiența lor — și 
criterii de apreciere și stabilire a 
locurilor de fruntaș în întrecerea so
cialistă. Aceste preocupări s-au îm
pletit organic cu desfășurarea unei 
munci permanente politice și educa
tive, cu utilizarea unor forme și me
tode de propagandă specifice condi
țiilor din întreprinderi, locurilor de 
muncă. Agitația vizuală, gazetele de 
perete, foile volante, consfătuirile și 
schimburile de experiență cu inova
torii și raționalizatorii, cu fruntașii 
în întrecerea socialistă au creat un 
climat de permanentă preocupare 
pentru promovarea noului în organi
zarea producției și a muncii. în teh
nologiile de fabricație si folosirea 
tehnicii.

Rezultate meritorii ln acest sens 
au fost obținute, de exemplu, de 
I.F.E.T. Focșani, întreaga activitate

lucru 
sare

La 
•ești, ____________
exemplu, la valorificarea deșeurilor 
de cetină pentru obținerea uleiului 
industrial, eficiența economică fiind 
estimată la 2,7 milioane ici intr-un 
an. De asemenea, sînt valorificate 
reziduurile de la distilarea acizilor 
grași naturali, eficienta anuală ridi- 
cîndu-se la 3,5 milioane lei. Aseme
nea preocupări pot fi evidențiate și 
la întreprinderea de confecții și 
Combinatul de prelucrare a lemnului 
din Focșani, la întreprinderea de 
materiale de construcții din O- 
dobești, Complexul C.F.R. Adjud ș.a.

Au fost elaborate aproape 100 de 
studii, 65 dintre acestea fiind apli
cate în producție, cu o valoare esti
mată. printre altele. în obținerea 
unui spor anual la producția globală 
de 75 milioane lei și în reducerea 
cheltuielilor de producție cu aproape 
4 milioane lei. Este un început pro
mițător. nu lipsit însă și de unele 
carențe. Unele dintre acestea țin 
chiar de organizarea activității de... 
organizare a producției și a muncii. 
In unele întreprinderi se impune. în 
primul rînd. o analiză atentă privind 
componenta compartimentelor cu 
sarcini în acest domeniu, precum și 
o mai bună coordonare a acestora 
prin elaborarea unor planuri con
crete. In dorința de a „avea activi

au un grad mare de disper- 
ș.a.
întreprinderea chimică Mără- 
studiile întreprinse au dus. de

tate", uneori, la nivelul unor com
partimente administrative și al co
misiilor inginerilor și tehnicienilor, 
sînt cuprinse in planurile de muncă 
probleme minore sau sarcini curen
te, de serviciu. Nu peste tot temele 
de studiu sînt temeinic fundamen
tate ; unele sînt lipsite de precizarea 
condițiilor tehnice și organizatorice 
de realizare, de eficiența urmărită. 
Există și situații cînd teme de cerce
tare bine alese, prin ceea ce își pro
pun să rezolve, sint aminate fără te
mei sau chiar abandonate.

Deși, în unele întreprinderi, colec
tivele de muncă se confruntă cu pro
bleme serioase legate de folosirea 
capacităților de producție și atin
gerea parametrilor proiectați la o- 
biectivele puse în funcțiune, acestea 
nu se regăsesc cu destulă convingere 
în planurile ce-șl propun să contri
buie la o mai bună organizare a ac
tivității. Astfel de aspecte se întîl- 
nesc la I.D.S.M.S.A. Focșani, între
prinderea de materiale de construc
ții Odobești, întreprinderea chi
mică Mărășești ș.a., unități care au 
și realizări bune în domeniul la care 
ne referim.

Sondajele întreprinse au reliefat și 
faptul că este necesară o coordonare 
mai bună a acestei activități și pe 
plan județean, un rol deosebit reve- 
nindu-i cabinetului teritorial de or
ganizare. S-a exprimat părerea că ar 
fi binevenită editarea unui buletin 
tehnic informativ județean, ln care, 
printre altele, să fie incluse studiile 
de mai mare amploare, în vederea 
stimulării cooperării între unitățile 
industriale pentru realizarea aces
tora. Tot aici și-ar putea găsi locul 
și sinteza unor lucrări de absolvire 
a diferitelor forme de pregătire po- --- a cajjre]or djn 

știe, aceste lu- 
aplicativ prin 

Din păcate, 
ele își găsesc 
activitatea de

litică și profesională 
județ. După cum se 
crări au un caracter 
soluțiile preconizate, 
foarte puține dintre 
locul și utilitatea în 
perfecționare a muncii în economie : 
o schimbare în bine a acestei situații 
ar fi de natură să stimuleze întrea
ga acțiune de organizare superioară 
a producției și a muncii.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinieii'
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PREȘEDINTELE REPUBLICII POPULARE BENIN, MATHIEU KEREKOU,
ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA 1N ȚARA NOASTRĂ

COMUNICAT COMUN
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Ma
thieu Kerekou, președintele Comite
tului Central al Partidului Revolu
ției Populare a Beninului, președin
tele Republicii Populare Benin, a 
efectuat o vizită oficială de prie
tenie in Republica Socialistă Româ
nia in perioada 21—24 iulie 1976.

Cu prilejul vizitei in Republica 
Socialistă România, președintele Co
mitetului Central al Partidului Re
voluției Populare a Beninului, șeful 
statului beninez și delegația care l-a 
însoțit au vizitat unități economice 
industriale, agricole, din domeniul 
transporturilor, precum și obiective 
de interes cultural și istoric din 
București și de pe litoralul Mării 
Negre.

Aceste vizite au oferit înalților 
oaspeți beninezi posibilitatea de a 
cunoaște nemijlocit o parte din 
munca și realizările poporului ro
mân în diferite domenii de activi
tate. Președintele Mathieu Kerekou 
a dat o înaltă apreciere muncii pli
ne de abnegație, eforturilor proprii 
ale poporului român, succeselor stră
lucite obținute în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, sub conducerea Partidului Co
munist Român, a secretarului său 
general, Nicolae Ceaușescu.

în timpul vizitei, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Comitetu
lui Central al Partidului Revoluției 
Populare a Beninului, președintele 
Republicii Populare Benin au avut 
convorbiri oficiale, în cursul cărora 
s-au informat reciproc asupra preo
cupărilor actuale ale țărilor, po
poarelor și partidelor lor. De aseme
nea, ei au analizat stadiul și per
spectivele de dezvoltare a relațiilor 
bilaterale în diverse domenii de in
teres comun și au făcut schimb de 
păreri cu privire la principalele 
probleme ale situației internaționale 
actuale.

La convorbiri au participat:
Din partea română : Manea Mă- 

nescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al Comitetului Central 
ăl Partidului Comunist Român, prim- 
ministru al guvernului. Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Teodor Coman, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistru de interne, George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Traian Dudaș, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Vasile Pungan, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al președintelui re
publicii, Cornel Pacoste, membru al 
C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Alexandru Roșu, 
membru al C.C. al P.C.R., adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, Vasile Răuță, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Comitetului de Stat al Plani
ficării, Ion Stanciu, adjunct al mi
nistrului agriculturii și industriei 
alimentare, Octavian Cărare, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
in Republica Populară Benin.

Din partea benineză : Michel 
Alladaye, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului 
Revoluției Populare a Beninului, mi
nistru) afacerilor externe și cooperă
rii, Martin-Dohou Azonhiho, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.R.P. 
a Beninului, ministru de interne, al 
securității și al orientării naționale, 
Issa Abdulaye, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.R.P. a Beninului, 
prefect al provinciei Atacora, Simon 
Ifede Oguma, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.R.P. a Beninului, 
prefect al provinciei Atlantic, Andre 
Atchade, membru al C.C. al P.R.P. 
-a Beninului, ministrul comerțului și 
turismului, Iosef Degla și Romain 
Villon Gueza, membri ai C.C. al 
P.R.P. a Beninului, Richard Rodri- 
guez, ministrul aprovizionării, 
Francois Dossou, ministrul planului 
și al statisticii, Leopold Ahouya, mi
nistrul transporturilor, Pierre Amou- 
ssou, secretar general al guvernului.

Cei doi conducători de partid și șefi 
de stat au constatat cu deosebită sa
tisfacție că între țările lor se dezvol
tă relații de prietenie, bazate pe sti
mă și respect reciproc, care cores
pund intereselor naționale ale po
poarelor român și beninez, cauzei, 
păcii și colaborării internaționale. Ei 
au subliniat importanța pe care o re
prezintă pentru țările lor acordurile 
încheiate și ratificate anterior în do
meniile comerțului, cooperării eco
nomice și tehnice, precum și in cel 
al cooperării culturale și științifice. 
Totodată, cei doi șefi de state și-au 
exprimat convingerea că întrunirea 
Comisiei mixte de cooperare econo
mică și tehnico-științifică, prevăzută 
în acordurile semnate anterior, va 
contribui la dezvoltarea și diversifi
carea raporturilor economice româ- 
no-benineze.

Apreciind utilitatea schimburilor 
de vizite la diferite niveluri între 
țările lor. cei doi președinți au că
zut de acord să promoveze intensi
ficarea contactelor și vizitelor reci

proce între instituțiile de specialita
te din România și Benin, ceea ce va 
contribui la o cunoaștere aprofundată 
a problemelor bilaterale și a situa
ției fiecăreia din cele două țări, la 
întărirea legăturilor de prietenie și 
extinderea cooperării în toate dome
niile.

în cursul discuțiilor, președinții 
României și Beninului au scos în 
evidență existența unor perspective 
favorabile dezvoltării schimburilor 
comerciale, a posibilităților de coope
rare în producție în domeniile pros
pectării exploatării și rafinării petro
lului, cercetărilor miniere și geolo
gice. petrochimiei, materialelor de 
construcții, transporturilor rutiere, 
punerii în valoare de terenuri agri
cole.

De asemenea, exprimîndu-și satis
facția față de evoluția pozitivă a 
relațiilor în domeniul învățămîntului 
și al culturii, îndeosebi în ceea ce pri
vește pregătirea de cadre, cei doi pre
ședinți au hotărît să stimuleze în 
continuare aceste relații, astfel încît 
ele să constituie un puternic mijloc 
destinat adîncirii cunoașterii recipro
ce și întăririi prieteniei dintre po
porul român și poporul beninez.

Cei doi conducători de partid și 
șefi de stat au convenit ca organele 
competente din cele două țări să co
laboreze cit mai strîns, să procedeze 
la lărgirea cadrului juridic bilateral 
actual și să asigure accelerarea rea
lizării obiectivelor prevăzute a fi e- 
xecutate în comun, cit și identificarea 
de noi mijloace de cooperare în 
domeniile economic, tehnic, cultural 
și științific.

Referindu-se la relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Revoluției Populare a Beninului, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Comitetului Central 
al Partidului Revoluției Populare a 
Beninului, Mathieu Kerekou, au afir
mat hotărîrea lor de a întări legătu
rile de prietenie, de solidaritate re
voluționară dintre cele două partide, 
de a favoriza contacte și schimburi 
reciproce pe linie de partid. în inte
resul popoarelor român și beninez. 
în același timp, ei au convenit ca 
instituțiile competente din România 
și Benin să promoveze și să facili
teze dezvoltarea relațiilor între orga
nizațiile sindicale, de tineret și fe
mei și alte organizații obștești și de 
masă din cele două țări.

Cei doi președinți au evidențiat cu 
deosebită satisfacție conlucrarea 
fructuoasă care s-a statornicit între 
reprezentanții României și Beninu
lui, în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, al organismelor sale, precum 
și în alte organizații internaționale, 
în activitățile vizînd promovarea 
principiilor unanim recunoscute ale 
dreptului internațional, a unor relații 
de prietenie, egalitate în drepturi în
tre toate națiunile lumii.

Declarînd voința comună de a 
aprofunda și lărgi relațiile dintre ță
rile lor și apreciind importanța pri
mei vizite în România socialistă a 
șefului statului beninez, cei doi șefi 
de stat au semnat Declarația 
solemnă comună a Republicii Socia
liste România și Republicii Populare 
Benin. în care sînt înscrise principi
ile pe care cele două țări înțeleg să 
le respecte în dezvoltarea raporturi
lor dintre ele.

Cu ocazia vizitei au fost semnate, 
de asemenea, următoarele documen
te : Protocol privind cooperarea eco
nomică și tehnică între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Benin, precum și o înțele
gere consulară.

Trecînd în revistă principalele pro
bleme ale vieții internaționale ac
tuale, cei doi președinți au relevat 
profundele schimbări cu caracter 
revoluționar care se produc In lumea 
contemporană, în direcția realizării 
unor transformări înnoitoare pe plan 
social și național, a accelerării pro
cesului istoric ireversibil de trecere 
a omenirii de la capitalism la socia
lism, a creșterii avintului luptei for
țelor revoluționare, progresiste, 
antiimperialiste de pretutindeni pen
tru afirmarea plenară a voinței po
poarelor de a trăi în pace, înțelegere 
și cooperare internațională. .

Cei doi președinți au subliniat că, 
în cadrul acestor procese de dezvol
tare socială și națională, care au loc 
în lume în actuala etapă, se afirmă 
cu putere rolul tot mai important al 
țărilor socialiste, al tinerelor state 
independente, țări în curs de dez
voltare și țări nealiniate, care acțio
nează cu hotărîre pentru propășirea 
lor economico-socială independentă, 
pentru asigurarea dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe destinele sale, 
de a-și organiza viața potrivit voin
ței proprii, fără nici un amestesc 
străin.

în acest context, cel doi președinți 
au subliniat rolul profund pozitiv 
pe care națiunea îl are în lumea con
temporană ; întărirea fiecărei națiuni, 
dezvoltarea sa liberă, neîngrădită, pe 
temeiul deplinei egalități în drepturi 
a tuturor națiunilor, duce Ia întări
rea independenței lor economice și 
politice, a solidarității și colaborării 
dintre ele. la statornicirea unor ra
porturi noi între popoare, care să 
permită afirmarea drepturilor țărilor 
mici și mijlocii de a participa la so
luționarea marilor probleme cu care 
se confruntă omenirea. Ei au subli
niat că la baza raporturilor .dintre 
state trebuie să fie așezate princi
piile respectării independentei si su

veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, al deplinei ega
lități în drepturi, al avantajului re
ciproc. nerecurgerii la forță și la a- 
menințarea cu folosirea ei.

Cei doi președinți, oprindu-se asu
pra problemelor majore ale contem
poraneității, au apreciat că existența, 
perpetuarea și adîncirea subdezvol
tării pe planeta noastră, a marilor 
decalaje între nivelurile de dezvol
tare economică a statelor, împărțirea 
lumii în țări bogate și țări sărace 
constituie un grav impediment în 
dezvoltarea normală a tuturor popoa
relor lumii. în calea progresului mul
tilateral al omenirii, al procesului 
destinderii, păcii și securității inter
naționale.

Singurul mijloc de a se asigura 
dezvoltarea armonioasă a economiilor 
tuturor statelor, o colaborare fruc
tuoasă în interesul fiecărui popor, 
al păcii și prosperității generale îl 
constituie instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
care să conducă la eliminarea poli
ticii de inegalitate, de asuprire și 
dictat, la lichidarea politicii impe
rialiste. colonialiste și neocolonialis- 
te, la așezarea relațiilor interstatale 
pe baza deplinei egalități și a justi
ției.

Scoțînd în evidență preocupările 
tot mai intense ale' statelor lumii, cu 
deosebire ale celor în curs de dezvol
tare, în direcția instaurării unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale, cei doi președinți au apreciat 
că lucrările celei de-a IV-a Confe
rințe U.N.C.T.A.D., care au avut loc 
la Nairobi, au reliefat din nou hotă
rîrea acestor state de a acționa uni
te pentru soluțioharea pe o bază 
echitabilă a problemelor economice 
internaționale. Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Benin susțin programul adoptat 
la Manila, considerînd că realizarea 
acestuia ar reprezenta un pas impor
tant pe calea lichidării decalajelor 
economice dintre state, a statornicirii 
unui nou tip de relații între ele, a 
adîncirii și diversificării relațiilor 
dintre țările membre ale grupului 
„celor 77".

Președintele Comitetului Central al 
Partidului Revoluției Populare a Be
ninului, președintele R. P. Benin, 
Mathieu Kerekou, a dat o înaltă 
apreciere contribuției active, creatoa
re, aportului original de gîndire și 
idei al președintelui Republicii Socia
liste România, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea conceptului 
și principiilor unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, a- 
cest proces fiind indisolubil legat de 
lichidarea stării de subdezvoltare, de 
ideea profund umanistă a asigurării 
unei vieți demne tuturor popoarelor.

Salutind fcu deosebită bucurie do- 
bindirea independenței naționale de 
către noi popoare africane în cursul 
ultimilor ani. cei doi președinți au 
reafirmat hotărîrea țărilor lor de a 
sprijini activ lupta justă a mișcărilor 
de eliberare națională din Rhodesia 
și Namibia, precum și din alte teri
torii care se mai află sub dominație 
colonială. Cei doi șefi de stat au 
condamnat politica de discriminare 
rasială și apartheid promovată de re
gimurile rasiste de la Pretoria și 
Salisbury, orice forme de manifestare 
a acestei politici retrograde, inclusiv 
recentele represalii sîngeroase ale re
gimului sud-african împotriva popu
lației de culoare. Totodată, ei au con
damnat cu fermitate orice manifesta
re a politicii neocolonialiste, de pre
siuni și amestec brutal în treburile 
popoarelor africane, de spoliere a bo
gățiilor lor naționale, practici menite 
să împiedice dezvoltarea economico- 
socială independentă a tinerelor state 
africane pe calea progresului și pros
perității.

In acest context, cei doi președinți 
s-au pronunțat pentru sprijinirea 
oricăror acțiuni întreprinse de Orga
nizația Unității Africane și Organi
zația Națiunilor Unite consacrate e- 
forturilor de înlăturare rapidă a ulti
melor rămășițe ale colonialismului 
din Africa și din alte părți ale lu
mii. pentru sporirea rolului acestora 
în rezolvarea problemelor continen
tului african.

Subliniind contribuția tot mal în
semnată pe care statele africane o 
aduc la soluționarea problemelor ma
jore ale continentului lor și ale lumii 
contemporane, cei doi președinți au 
remarcat cu satisfacție rolul acestor 
state în lupta pentru pace și securi
tate internațională. împotriva impe
rialismului. colonialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului.

Examinarea problemelor europene a 
oferit președintelui Nicolae Ceaușescu 
ocazia de a prezenta președintelui 
Mathieu Kerekou rezultatele Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, ca și aspectele actuale re
feritoare la punerea în aplicare a 
prevederilor incluse în Actul final al 
conferinței. Cei doi președinți au 
subliniat, că instaurarea unui climat 
de securitate și cooperare în Europa 
reprezintă un element pozitiv în rea
lizarea păcii și securității în lume. 
Totodată, ei au estimat că instaura
rea păcii și 'securității în Europa 
constituie un element al procesului 
instaurării securității și păcii mon
diale.

Cei doi președinți și-au exprimat 
profunda îngrijorare față de perpe
tuarea situației grave dih Orientul 
Mijlociu și au subliniat necesitatea 
lichidării stării de încordare din zonă 

și reglementării conflictului, prin in
staurarea unei păci trainice și juste. 
Cei doi președinți consideră că in 
soluționarea conflictului din Orientul 
Mijlociu trebuie să se pornească de 
la retragerea Israelului de pe terito
riile arabe ocupate in 1967 și de la 
recunoașterea și restabilirea dreptu
rilor naționale legitime ale poporului 
palestinean. inclusiv dreptul său ina
lienabil de a-și constitui un stat pro
priu. independent. Numai pe această 
bază va putea fi garantată suverani
tatea și integritatea teritorială a tu
turor statelor din zonă și va fi in
staurat un climat de încredere și co
laborare. relații de bună vecinătate 
între toate statele din regiune. Cele 
două părți au subliniat necesitatea 
participării Organizației pentru Eli
berarea Palestinei — unicul repre
zentant legitim al poporului arab pa
lestinean — la orice acțiune menită 
să ducă la rezolvarea situației din 
zonă, în condiții de egalitate cu cei
lalți participanți.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru încetarea grabnică a luptelor 
din Liban, pentru soluționarea con
flictului pe calea tratativelor, pentru 
ca eforturile tuturor forțelor politice 
și sociale din această tară să ducă 
la încheierea unor înțelegeri cores
punzătoare care să asigure integrita
tea, unitatea, suveranitatea Libanu
lui. dezvoltarea sa economico-socială 
democratică, independentă, fără nici 
un fel de amestec din afară.

Cei doi șefi de partid și de stat 
și-au exprimat încrederea că apro
piata conferință la nivel înalt a sta
telor nealiniate, care va avea loc la 
Colombo, va reprezenta o etapă im
portantă în procesul afirmării și con
solidării principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional contempo
ran. pentru respectarea independen
tei și suveranității naționale, realiza
rea păcii și securității în lume, afir
marea cu putere a hotărîrii statelor 
nealiniate și a celorlalte state în curs 
de dezvoltare de a se asigura pe 
planeta noastră instaurarea unei or
dini economice și politice noi, juste 
și democrate.

Considerînd că una din problemele 
cele mai arzătoare ale lumii contem
porane o reprezintă înfăntuirea de
zarmării generale si totale. în pri
mul rind a dezarmării nucleare, cei 
doi președinți au apreciat că se im
pune. mai mult ca orieînd. necesita
tea de a se trece de Ia discuții ge
nerale despre dezarmare la măsuri 
concrete, practice, de oprire a cursei 
înarmărilor, de încetare a producției 
de arme nucleare, lichidarea celor 
existente și scoaterea în afara leffii a 
întregului arsenal atomic. Totodată, 
se impun desființarea blotkirilof 
militare, retragerea trupelor străine 
de pe teritoriile altor stata. crearea 
de zone lipsite de arme nucleare,

Cei doi președinți au subliniat ne
cesitatea democratizării și îmbunătă
țirii funcționării sistemului O.N.U. 
în vederea creșterii eficacității rolu
lui său în realizarea unei colaborări 
rodnice între toate statele. Ei s-au 
pronunțat pentru adoptarea unor 
măsuri corespunzătoare care să asi
gure participarea mai concretă a 
O.N.U. Ia rezolvarea problemelor 
majore cu care este confruntată 
astăzi omenirea.

Cei doi președinți și-au exprimat 
convingerea că vizita în Republica 
Socialistă România a președintelui 
C.C. al Partidului Revoluției Popu
lare a Beninului, șeful statului be
ninez, Mathieu Kerekou, se înscrie 
ca un eveniment de seamă în croni
ca raporturilor bilaterale dintre cele 
două țări și va contribui la întărirea 
prieteniei dintre popoarele român și 
beninez, la dezvoltarea colaborării 
dintre cele 'două state și partide.

Secretarul'general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a apreciat în mod deose
bit eforturile depuse de președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Revoluției Populare a Beninului, 
președintele Republicii Populare Be
nin, Mathieu Kerekou, pentru dez
voltarea liberă și independentă a 
țării sale, în cadrul unui larg pro
gram de reforme economice și so
ciale, în interesul poporului beninez.

Președintele Comitetului , Central 
al Partidului Revoluției Populare a 
Beninului, președintele R.P. Benin, 
Mathieu Kerekou, a mulțumit cor
dial, în numele delegației oficiale, 
precum și al său personal, secreta
rului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului român pentru 
primirea călduroasă și ospitalitatea 
deosebită ce le-au fost rezervate in 
Republica Socialistă România, ca 
semn al stimei și prieteniei ce leagă 
cele două țări și popoare.

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Revoluției Populare a 
Beninului, președintele Republicii 
Populare Benin, Mathieu Kerekou, a 
adresat secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, invitația de a efectua o 
vizită oficială și de prietenie în Re
publica Populară' Benin. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, urmînd ca 
data vizitei să fie stabilită, ulterior, 
pe cale diplomatică.
Neptun, 23 iulie 1976

DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNA
(Urmare din pag. I)
agriculturii și geologiei, creînd forme și sisteme adecvate 
de cooperare ;

— de a lărgi și adinei colaborarea dintre ele in dome
niile științei, culturii, sportului și turismului, pentru o 
mai bună cunoaștere a valorilor materiale și spirituale 
ale popoarelor român și beninez ;

— de a lărgi și intensifica colaborarea în domeniul po
litic și diplomatic, pe plan bilateral, precum și pe plan 
multilateral, în cadrul organizațiilor internaționale sau 
in afara acestora.

II. DECLARA SOLEMN VOINȚA LOR COMUNA DE 
A FUNDAMENTA RELAȚIILE DINTRE ELE, PRECUM 
SI RELAȚIILE LOR CU TOATE CELELALTE STATE, 
PE BAZA URMĂTOARELOR PRINCIPII :

1. Dreptul sacru al fiecărui stat Ia existență liberă, la
independență și suveranitate națională,- la pace și secu
ritate : '

2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și decide 
de sine stătător soarta, de a-și alege și dezvolta liber 
sistemul politic, economic și social, corespunzător voinței 
și intereselor proprii, fără nici un amestec din exterior ; 
obligația fiecărui stat de a milita pentru lichidarea totală 
a colonialismului ;

3. Egalitatea deplină în drepturi a tuturor statelor, In
diferent de mărime, situație geografică, nivel de dezvol
tare, orînduire socială, apartenența sau neapartenența Ia 
alianțele militare ;

4. Dreptul suveran al fiecărui popor Ia dezvoltare și 
progres, la exercitarea suveranității depline asupra re
surselor sale naturale ;

5. Obligația statelor de a nu interveni, sub nici o for
mă. sub nici un pretext și în nici o împrejurare, în tre
burile interne sau externe ale altor state ;

6. Respectarea inviolabilității frontierelor și a integri
tății teritoriale a fiecărui stat și, drept consecință, ab
ținerea de Ia orice tentativă îndreptată împotriva unită
ții naționale sau a integrității teritoriale a altui stat, 
care constituie o atingere gravă adusă păcii și securității 
internaționale ;

7. Obligația statelor de a se abține, în relațiile lor in
ternaționale, de la amenințarea cu forța sau folosirea 
forței, precum și de la orice fel de constrîngere de or
din militar, politic, economic sau de altă natură împo
triva altui stat ;

8. Dreptul imprescriptibil al fiecărui stat de a se apăra 
cu toate mijloacele împotriva oricărui atentat la adresa 
suveranității și independenței sale naționale, inclusiv cu 
mijloace militare, în cazul că este supus unei agresiuni 
armate ;

9. Obligația tuturor statelor de a recurge la mijloace 
pașnice, în toate împrejurările, în vederea rezolvării dife
rendelor internaționale ;

10. Dreptul fiecărui stat de a participa, în condiții de 
deplină egalitate, la examinarea și soluționarea proble
melor internaționale de interes comun ;

11. Dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de orîn- 
duirea socială, de a coopera între ele — pe baza avanta
jului reciproc — în toate domeniile, în scopul favorizării 
progresului economic și social al tuturor națiunilor și, în 
primul rind, al celor în curs de dezvoltare, pentru men
ținerea păcii și securității internaționale ;

12. Dreptul fiecărui stat de a avea deplin acces la cuce
ririle științei și tehnicii ;

13. Obligația statelor de a-șl îndeplini cu bună credință 
angajamentele asumate în conformitate cu dreptul inter
național.

Principiile fundamentale ale dreptului internațional 
enumerate mai sus sînt strins legate între ele și fiecare 
trebuie interpretat în contextul celorlalte principii.

III. DECLARA SOLEMN HOTĂRÎREA LOR COMUNA 
CA, împreună cu celelalte state, să acționeze cu fermi
tate pentru :

— a dezvolta relațiile de prietenie și colaborare cu toate 
statele pe baza principiilor sus-menționate ;

— a contribui la eradicarea definitivă a colonialismului 
în Africa și în orice parte a lumii, la lichidarea oricăror 
forme de manifestare a discriminărilor rasiale și a po
liticii de apartheid în Africa Australă ;

— a instaura relații bazate pe deplina egalitate în drep
turi între toate națiunile lumii, pe respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și alege liber sistemul său social- 
politic ;

— a coopera între ele șl cu celelalte state în vederea 
menținerii și consolidării păcii și securității în lume, pen
tru democratizarea și o mai mare eficacitate a O.N.U., 
întărirea rolului organizației în realizarea colaborării in
tre toate statele, fără deosebire de sistemul lor social, 
pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte ;

— a-și aduce contribuția, împreună cu celelalte națiuni, 
la înfăptuirea de măsuri concrete și eficace vizînd lichi
darea subdezvoltării, realizareâ dezarmării nucleare, in 
interesul întăririi păcii și securității internaționale ;

— a participa în mod activ la negocierile internaționale 
care au ca scop rezolvarea justă a problemelor complexe 
ale situației internaționale.

IV. In vederea aplicării prevederilor prezentei Decla
rații solemne comune, Republica Socialistă România și 
Republica Populară Benin declară voința lor comună de a 
avea consultări in continuare, la diferite niveluri, pe căi 
diplomatice, prin schimburi de vizite și prin intilniri pe
riodice ale reprezentanților lor.

întocmită la Neptun, la 23 iulie 1976, în limbile română 
și franceză, în cite două exemplare originale fiecare, toate 
avind egală valabilitate și forță.

TELEGRAMĂ DE IA BORDUL AVIONULUI
Excelentei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

în momentul în care părăsesc pămîntul României, 
îmi este deosebit de plăcut să vă exprim, dumneavoas
tră personal, și poporului României, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român și guvernului • ro
mân, în numele întregii delegații și al meu, toată gra
titudinea pentru ospitalitatea deosebit de călduroasă 
cu care am fost înconjurați pe parcursul întregii noas
tre vizite.

Profit de această ocazie pentru a exprima din nou 
urările de viată îndelungată dumneavoastră și familiei 
dumneavoastră, de pace și prosperitate poporului prie
ten român.

Rămîn convins că legăturile de prietenie care există 
între țările noastre se vor dezvolta cu fiecare zi și mai 
mult, pentru fericirea celor două popoare ale noastre.

MATHIEU KEREKOU
Președinte al Comitetului Central 

al Partidului Revoluției Populare a Beninului, 
Președintele Republicii Populare Benin

VÎLCEA. Noul șî cochetul complex 
sanatorial din stațiunea Olănești, des
tinat în exclusivitate odihnei și refa
cerii sănătății membrilor cooperatori 
din întreaga tară, găzduiește în aces
te zile cea de-a 20-a serie — seria 
jubiliară cum o numesc medicii și 
personalul de serviciu. (I. Stanciu).

BRAILA. In cursul lunii funie a.c.; 
I.T.A. Brăila a fost dotată cu 12 noi 
autovehicule de mare capacitate (16 
tone) cu tracțiune diesel pentru 
curse interurbane. Pînă la sfîrșitul 
anului vor mai fi primite încă alte 15 
asemenea autovehicule. (M. Bunea).

ARGEȘ. Edilii Piteștiulul se pre
ocupă îndeaproape de modernizarea 
și dezvoltarea rețelei comerciale. 
Complexul ..Fortuna", de pildă, s-a 
îmbogățit recent cu noi unități co
merciale de patiserie și semipreparate 
tip „Gospodina", de carne și meze

luri, de legume și fructe. Tot aici a 
fost deschis un magazin moto-velo — 
unde se comercializează motociclete, 
motorete, biciclete, piese de schimb și 
un magazin auto care oferă un bogat 
sortiment de piese de schimb pentru 
autoturismele „Dacia 1100“ și „Dacia 
1300". Peste puține zile complexul 
„Fortuna"' își va întregi profilul prin 
deschiderea unui restaurant și a unei 
berării. Totodată, în zona Exercițiu
lui — Bibescu Vodă, au fost deschise 
o alimentară cu autoservire și o uni
tate de legume și fructe. (Gh. 
Cirstea).

VASLUI. In comunele Codăeștl și 
Ivănești, zilele acestea au fost termi
nate lucrările de construcții la încă 
două brutării, care se adaugă celor 
44 existente în comunele județului. 
Dintre acestea, unele au patiserie și 
simigerie. Pînă la finele acestui an. 
urmează să mai fie date în folosință 

încă 6 brutării în comunele Alexan
dru Vlahuță, Banca. Șuletea. Tătă- 
rani, Vinderei și Zăpodeni, care vor 
asigura aprovizionarea cu pline a sa

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“ TRANSMIT :

telor din alte 11 comune limitrofe. 
(Crăciun Lăluci).

DOLJ. Pentru a menține locul de 
frunte cîștigat — județul Dolj se nu
mără printre primele în ceea ce pri
vește producția de gogoși de mătase 
— serlcicultoril doljeni se preocupă 

Insistent de asigurarea bazei furajere.’ 
Numai anul acesta, în unitățile cu 
profil sericicol au fost amenajate 
plantații intensive de dud pe aproa

pe 200 de hectare. Cele mal bune re
zultate în această acțiune s-au obți
nut în comunele Desa, Măceșul de 
Jos, Ciupercenii Noi și Bistreț. La 
nivelul județului, suprafața ocupată 
cu plantații intensive de dud a ajuns 
în prezent la 1100 hectare. (N. Bă- 
bălău).

ARAD. Din inițiativa Comitetului 
municipal Arad al U.T.C.. la Între
prinderile de vagoane și strunguri, la 
CPL, IMAIA. IAMMBA și fabri

ca „Electrometal", peste 4 000 de ti
neri au participat, în sprijinul pro
ducției. la mai multe schimburi de 
onoare. Alți tineri au participat la ac
țiunile de muncă patriotică din ulti
ma săptămînă. organizate pe cîteva 
șantiere de investiții. (Constantin Si- 
mi on).

COVASNA. Lacul artificial, cu 
o suprafață de 16 ha, amenajat pe 
vechea albie a Rîului Negru. în ve
cinătatea renumitului mestecăniș de 
la Reci (monument al naturii), a 
fost populat cu pește. Peste 2 000 de 
kg de crap așteaptă cîrligul pricepu- 
tilor pescari care pot să-și încerce... 
norocul în zilele de joi și duminică 
ale fiecărei săptămîni. (Geza 
Tomâri).

MUREȘ. Pentru tinerii nefaml- 
liști. angajați al întreprinderii de 
reparații auto din Tg. Mureș, a fost 
dat în folosință un cămin cu o ca
pacitate de 348 de locuri. Mobilierul 
produs la ILEFOR Reghin, ca și ce
lelalte dotări, asigură locatarilor tot 

confortul necesar. (Cornel Pogă- 
ceanu).

HUNEDOARA. Locuitorii orașului 
Hațeg au efectuat prin muncă pa
triotică îndiguiri pe 1.5 km de-a lun
gul rîului Galbena și au construit 
un pod. au amenajat albia pîrîului 
Cîrlete pe o lungime de’l km. au 
plantat 7 000 arbori. In total s-au 
executat lucrări în valoare de peste 
3 500 000 lei. Acțiuni asemănătoare 
— îndiguiri, construirea, repararea 
și întreținerea drumurilor comunale 
sau podețelor, amenajarea unor 
baze sportive etc. — au întreprins și 
locuitorii comunelor Geoagiu — în 
valoare de 1,3 milioane lei. Sarmize- 
getusa — în valoare de 626 000 lei. 
Sălajul de Sus — în valoare de 
554 000 lei. (Sabin lonescu).
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FĂPfUL;
DIV E R S
Izvoarele 
din „Valea 
lui Iepuraș"

Pină nu de mult, sătenii din 
Cornișeni, comuna 
Gorj, duceau mare 
apă, deși in punctul 
„Valea lui Iepuraș" 
multe izvoare reci și 
Ca izvoarele. „Ce-ar fi dacă am 
aduce noi izvoarele in sat ?“ — 
și-a dat unul cu părerea, iar 
gospodarii satului n-au aștep
tat să zică de două ori. S-au 
apucat virtos de treabă și, în 
mai puțin de o lună, au meș
terit în centrul Cornișenilor o 
fintină de toată frumusețea, cu 
șase izvoare țișnitoare, aduse 
prin conducte de la „Valea lui 
Iepuraș". Toate bune și la lo
cul lor, dar iarăși a mai venit 
unul cu o părere : „Nu e păcat 
să curgă bunătate de apă toată 
ziua — bună ziua ?“ Și oamenii 
s-au aoucat iar de treabă.. De 
la fintină au „tras" 
conductă, prin care „„„ —»- 
acum și la grădina de legume; 
Și să vezi belșug, nu glumă l

Cinema 
la cofetărie

O idee interesantă și utilă : 
terasa de vară a cofetăriei din 
incinta grădinii publice a Gala- 
tiului are un nou punct de mare 
atracție. Este vorba de un cine
matograf. Cu dotări minime — 
un panou-ecran și un aparat de 
proiecție — aici pot fi vizionate 
(de către cei care vin să ser
vească o prăjitură, o cafea sau 
o înghețată) filme artistice 
documentare '
Seara devine astfel mai plă
cută. instructivă. reconfortan
tă. în orice caz. acest „a-‘ 
daos cultural" ni se pare mult 
mai de substanță decît o even
tuală zgomotoasă orchestră, cum 
încercase să propună cineva.

Aninoasa— 
lipsă de 

denumit 
se aflau 

limpezi.

o a doua 
apa merge

. _ ... ! Șl
de scurt-metraj.

Bieții pești...
La fel ca pe lacul Herăstrău 

— cum scriam de curind in 
ziarul nostru — mari necazuri au 
avut și peștii din rîul Tismana. 
Mai exact, este vorba de un gest 
necugetat al lucrătorilor de la 
sectorul zootehnic al cooperati
vei agricole de producție din 
comuna Telești, județul Gorj. 
Dezinfectind grajdurile cu sub
stanțe toxice, respectivii îngri
jitori au deversat reziduurile 
intr-un canal colector, care canal 
duce in riul Tismana. Urmarea: 
sute de pești au murit pe por
țiunea de riu de pe raza satului 
Somănești. Și, culmea: în loc să 
ia măsuri operative împotriva 
celor vinovați, conducerea coo
perativei agricole tace ca... peș
tele.

în drumeții!
Vacanță. Zile de joacă, zile de 

bucurii și de 
lungul si 
bine sint 
meții, cit 
vegheați 
excursie, 
mai ales ... ----------  ...
carii traficului rutier. Pe drumul 
județean 75, la intrarea în o- 
rașul Cimpeni (Alba), șoferul 
Baco Arpad a oprit in pantă 
autobuzul 31-CJ-570O (proprieta
tea autobazei din Turda), plin 
cu elevi. Multi dintre copii au 
coborit, pentru a face o foto
grafie in fata autobuzului 
Cițiva elevi rămași in autobuz, 
nesupravegheați, au început 
să sc joace la volan, la sistemul 
de frinare. La un moment dat, 
autobuzul a pornit la vale, spre 
grupul de elevi care zimbeau 
veseli aparatului de fotografiat. 
O fetită de 8 ani a fost acciden
tată mortal.

... drumeții de-a 
de-a latul tării. Cit de 
pregătite aceste dru- 
de atent sint supra- 
elevii? Chiar și in 
disciplina e disciplină, 
in condițiile intensifi-

Cînd nu se
încuie ușa

Control nocturn efectuat după 
ora de închidere a programului 
de către organele de pază 
și ordine din municipiul Satu- 
Mare. Scopul urmărit: cit de 
bine sint încuiate... incuieto- 
rile de la ușile unor uni
tăți. Și uite așa, „Casa modei" a 
cooperativei „Munca" și secția 
de apă-canal de pe strada Dece- 
bal a cooperativei „Constructo
rul" au fost găsite cu lacătele 
puse la uși doar așa, de ochii 
lumii. Adică uși închise numai 
de formă sau — și mai grav — 
uși fără lacăt. Firește, cei în 
cauză au fost amendați si obli
gați să înțeleagă precum că 
„paza bună trece primejdia rea".

Trei 
într-o barcă

Pe unul din lacurile din apro
pierea municipiului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, județul Bacău, pluteau 
numeroase, bărci de agrement, 
într-o asemenea barcă au pornit 
in larg, să se plimbe, și tinerii 
tehnicieni P. Iile și C. Stelaru, 
împreună cu o fată. La un mo
ment dat, valurile agitate au 
făcut ca barca să se clatine, iar 
din cauza unui vînt puternic, 
stirnit ca din senin, aceasta s-a 
răsturnat. Aflat pe mal, un om 
s-a dus repede să-1 caute pe 
Dumitru Brișcă. învestit cu a- 
tribuții pentru închirierea băr
cilor și pentru „Salvamar". Dar 
Brișcă n-a fost de găsit, vremea 
s-a înăsprit și astfel cei doi 
tineri tehnicieni n-au mai putut 
fi salvați. Cu greu a fost re
cuperată fata, care s-a ales cu 
o spaimă grozavă.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"

Controlul obștesc-control exigent

!
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— Să știți că lucrurile nu stau 
chiar așa cum au scris aici. în re
gistrul unic, echipele de control ob
ștesc — ne avertiza tovarășa Ana Ba- 
rany, de la magazinul alimentar nr. 1 
din Hunedoara.

— Adică, vreți să spuneți că sesi
zările cu privire la cîrnații alterat! 
livrați unor cantine — dar care au 
fost opriți la timp din drum de către 
organele sanitare — n-au fost reale 1 
Nici observațiile despre costița afuma
tă de aceeași „calitate"? Dar faptul că 
unii vînzători au fost surprinși cu mă
lai, cu icre și alte mărfuri dosite ?

— Ba. ca să nu zic vorbă mare, 
unele nereguli din acestea s-au mai 
întimplat. Dar ce-s de vină ? Că nu 
eu sînt responsabila magazinului...

Și totuși, conducerea I.C.S. „Ali
mentara" Hunedoara ne-a asigurat că 
Ana Barany este responsabila maga
zinului nr. 1. împreună cu Mircea 
Șerban. Probabil că responsabila n-a 
vrut să-și asume singură răspunde
rea unui... răspuns ferm, autocritic. 
Ciudată ni se pare însăși optica ce
lor din conducerea I.C.S. „Alimenta
ra". care, fată de magazinul mai sus 
amintit și de responsabilii lui. are o 
părere cu totul opusă echipelor de 
control obștesc. întrebat dacă insis
tentele și repetatele sesizări privi
toare la magazinul nr. 1 au fost 
vreodată puse în dezbaterea per
sonalului magazinului (la care bine și 
firesc ar fi fost să participe și mem
brii echipelor de control obștesc), to
varășul Nicolae Nandrea. directorul 
I.C.S. „Alimentara" Hunedoara, ne-a 
răspuns că „o asemenea ^naliză spe
cială, de caz. nu s-a făcut". Ba. mai 
mult : în loc să acționeze, să ia mă
suri de sancționare a celor vinovați 
de la respectivul magazin, tovarășul 
director este de părere că. în reali
tate, nici n-ar exista atît de multe 
și grave deficiente, că membrii echi
pelor de control obștesc, reprezen
tanții organelor de control igienico-

sanitar și cei ai Direcției comerciale 
ar fi. chipurile, din cale afară de exi
gent! și că ar căuta „pete în soare".

Ne-am oprit mai mult asupra ca
zului magazinului nr. 1. nu pentrtr 
că el ar fi caracteristic activității din 
rețeaua comercială și din unitățile 
de servire publică din Hunedoara și 
la a cărei bună organizare și func
ționare își aduc contribuția și echi
pele de control obștesc, care activea
ză în municipiu — 146 la număr. Am 
insistat asupra acestui caz pentru că 
în activitatea comercială de ansamblu,

țite de activiști ai organizațiilor com
ponente ale F.U.S.. de .reprezentanți 
ai inspecției igienico-sanitare si co
merciale. Pe de altă parte, acționăm 
ferm pentru creșterea prestigiului și 
eficienței echipelor de control ob
ștesc, în așa fel incit acestea să de
vină cu adevărat unul din importan
ții factori ai educației civice, menit 
să contribuie la determinarea unei a- 
titudini înaintate a .lucrătorilor din 
unitățile de servire publică. Mulți 
dintre membrii echipelor de control 
obștesc s-au remarcat prin activitate

Din experiența echipelor cetățenești 
din județul Hunedoara

la Hunedoara — care cunoaște. în ul
timul timp, evidente . îmbunătățiri — 
asemenea cazuri nedorite sînt tot mai 
izolate. Dar. din păcate. încă se mai 
întîlnesc la unele unități de legume 
și fructe. AGROCOOP etc.

— Pentru a înlătura asemenea aba
teri — ne spune tovarășul Mihai Cer- 
vencovici. care răspunde împreună cu 
comisia de specialitate de pe lingă 
Consiliul municipal al Frontului Uni
tății Socialiste de coordonarea și în
drumarea activității echipelor de con
trol obștesc — noi acționăm pe două 
căi principale. în primul rînd. cu 
responsabilii unor unităti. cu condu
cerile întreprinderilor și instituțiilor 
supuse controlului obștesc ducem o 
permanentă muncă de întronare a 
responsabilității depline pe care a- 
ceștia trebuie să o aibă fată de buna 
aprovizionare și servire a populației, 
organizînd în acest scop întîlniri ale 
acestora cu echipele de control ob
ștesc, dezbateri, schimburi de experi
ență și controale dirijate în cadrul 
cărora echipele cetățenești sînt înso

permanentă, sistematică, prin spirit 
de exigență și înaltă răspundere. Prin
tre cei mai buni puteți nota numele 
responsabililor de echipe Stan Aldea, 
Gheorghe Dănciulescu și Aurel Va- 
silescu. de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Iosif Lorincz de la I.C.S. 
Hunedoara. Irma Moghiori de la sec
ția fabricii „Vidra". în afară de obiș
nuitele instruiri temeinice, la care 
participă, membrii echipelor de con
trol obștesc sînt puși să raporteze 
periodic în fata celor ce i-au desem
nat despre activitatea desfășurată.

într-adevăr. investigațiile făcute pe 
teren ne-au convins că acești oameni 
— care își consacră o bună parte din 
timpul lor liber intereselor concetă
țenilor — aduc o contribuție valoroa
să la mai buna aprovizionare și ser
vire a hunedorenilor. Echipa condusă 
de Constantin Tirei. spre exemplu, a 
semnalat în acest sezon lipsa unor 
frigidere de diferite tipuri si pre
turi. a unor mașini de spălat, diver
se baterii pentru radio-receptoare cu 
tranzistor!, coase și sape.

— Deși nu sîntem situat! într-o 
zonă agricolă — ne spunea tovarășul 
Artur Drago, directorul I.C.S. mărfuri- 
industriale Hunedoara — în urma se
sizării echipelor de control obștesc 
ne-am dat seama că, pe lîngă să
tenii din împrejurimi, mai există des
tui cetățeni chiar în Hunedoara care 
își lucrează grădinile din jurul case
lor sau au posibilitatea să recolteze 
furaje de pe propriile terenuri, și 
astfel am procurat și pus în desfa
cere în această perioadă uneltele a- 
gricole necesare. Tot ca urmare a se
sizărilor controlului obștesc am adus 
mai devreme decît ne planificasem 
tipurile de frigidere solicitate, ma
șini de spălat, sorturi de baterii pen
tru radio-receptoare.

De la tovarășul Pompiliu Trifan, 
directorul I.C.S.A.P. Hunedoara, a- 
flăm că dotarea cu noi utilaje și mu
tarea laboratorului pentru produse de 
cofetărie din cadrul complexului 
„Corvinul" intr-un local mai spațios, 
mai corespunzător și deschiderea în 
vechiul spațiu a unei cofetării (a că
rei absentă se resimțea în această 
zonă), sînt tot urmări directe ale pro
punerilor făcute de echipele de con
trol obștesc De asemenea, pe baza 
unor propuneri mai vechi ale acelo
rași echipe, braseria „Gambrinus" a 
fost renovată, dotată adecvat, odată 
cu substanțiala îmbogățire și îmbună
tățire a preparatelor culinare.

Impresiile culese din incursiunea 
noastră pe urmele echipelor de con
trol obștesc. întregite de preocupări
le factorilor de răspundere, ne în
dreptățesc să afirmăm că Ia Hune
doara. există, largi posibilități pentru 
ca cerințele oamenilor, în consens cu 
nivelul de viață în continuă creș
tere, să fie cît mai prompt și bine 
satisfăcute.

Sabin IONESCU
corespondentul „Scinteii"

Maestrul sonetului 
românesc

Cît un oraș cu 120000
1

de locuitori...
Construcțiile de locuințe 

în primele șase luni ale anului
Dacă am începe rân

durile de față cu in
formația : „in cele șase 
luni care au trecut de 
la începutul anului 
constructorii au ridicat 
un oraș de proporțiile 
Hunedoarei" faptul ar 
părea ieșit din comun, 
deși, în esență, este un 
adevăr.. Dar să-l expli
căm. Cp citeva zile in 
urmă, odată cu încheie
rea semestrului, s-a fă
cut un prim bilanț al 
construcțiilor sociale 
date în folosință în ju
dețele tării. Din datele 
puse la dispoziție de 
direcția de resort din 
C.S.P. rezultă că, în 
cele șase luni cite s-au 
scurs de Ia începutul a- 
nului, s-au mutat în 
apartamente noi aproa
pe 42 000 .de familii; 
24 000 din aceste apar
tamente sînt construite 
din fondurile statului și 
peste 17 000 din fondu
rile populației cu ajuto
rul statului.

Deci, peste 120 000 de 
persoane s-au mutat în 
casă nouă. Apariția in 
fata unor blocuri a ca
mioanelor încărcate cu 
mobilă a devenit ceva 
obișnuit, chiar banal. 
Dar pentru familia res
pectivă faptul capătă 
într-adevăr proporțiile 
unui eveniment ce este 
sărbătorit cum se cuvi

ne. Căci ce poate fi 
mai important pentru 
confortul întregii fami
lii decît o locuință să
nătoasă, spațioasă, mo
dernă ? în răstimpul la 
care ne referim, în Ca
pitală 6 724 de familii 
și-au schimbat adresa, 
in județele Arad —
1 077, Bacău — 1 306, 
Brașov — 1 40.8, Cluj —
2 106. Constanta — 1 971, 
Dîmbovița — 1 178. Dolj 
— 1 398. Iași — 1 379, 
Timiș — 1 991 etc.

în preajma locuințe
lor, constructorii au 
amplasat și alte edificii 
sociale, de mare utili
tate pentru viata Cartie
rului respectiv. Astfel, 
în primul semestru, al 
anului au fost predate 
aproape 4 000 de locuri 
în creșe și grădinițe la 
Arad. Botoșani. Bra
șov. Cluj, Covasna.
Galati, Harghita. Me
hedinți. Satu-Mare. Si
biu, Teleorman. Ti
miș. Tulcea și în mu
nicipiul București. Dar 
cca mai mare parte a 
lucrărilor de acest fel 
au termen de predare în 
trimestrele III și IV ; 
în momentul de față, 
micile șantiere sînt în 
perioada de vîrf a ac
tivității lor. astfel încit, 
pînă la sfîrșitul anului, 
numărul total al locu
rilor in creșe și grădi

nițe noi se vor ridica 
Ia peste 26 000.

în același timp, meri
tă menționată extinde
rea rețelei comerciale 
prin inaugurarea de noi 
unităti, în vadurile co
merciale existente sau 
la parterul noilor 
blocuri. Pînă la 30 iu
nie a intrat în circuitul 
comercial o suprafață 
de 72 000 m p. din care 
20 500 mp în Capitală. 
Dintre acestea fac par
te magazinul BIG din 
Ploiești, latura dinspre 
Colent i na a complexu
lui „Bucur-Obor". piața 
agroalimentară din Rm. 
Vilcea, corpul B al 
magazinului universal 
„Nera" din Reșița și 
altele. Trei sferturi din 
suprafața comercială 
dată în folosință în a- 
cest interval se află la 
parterul noilor blocuri 
de locuințe, ceea ce, 
desigur, este în avanta
jul proaspeților loca
tari, care nu vor avea 
de parcurs distanțe mari 
pentru cumpărături.

După cum se vede 
din acest sumar tur de 
orizont, programul con
strucțiilor sociale a pă
șit cu dreptul în acest 
an și, totodată, in acest 
cincinal.

Rodica ȘERBAN

La Zalău se dezvoltă rețeaua comercială
Rețeaua comercială din Zalău, 

județul Sălaj, cunoaște o dez
voltare accelerată, pe măsura 
ritmului de industrializare a 
orașului. Pe lîngă complexele 
comerciale „Astralis", „Mimo
za", „Mercur" și „Porolissum". 
unităti construite și date în fo
losință în cincinalul 1971—1975, 
recent au fost puse la dispozi
ția populației încă două ase
menea unități. Este vorba de 
complexele comerciale „Perla" 
și „Guliver", construite pe ar
tera principală a orașului. Pri
mul dispune de un magazin 
„Romarta". unul pentru desfa
cerea produselor industriale și 
de un restaurant-pensiune și 
cafe-bar. Al doilea este profilat 
pe articole pentru copii (con
fecții, tricotaje, încălțăminte și 
jucării). (Gh. Rusu).

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism

ieșite cîștigătoare ia tragerea la sorți pentru trimestrul II 1976

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii Ciștigul obținut

Valoarea cîștigurilor 
(in lei)

parțială 1 totală

EXCURSII ORGANIZATE
în :

1. 462-201-712 R. A. Egipt 15 000
2 428-373-1 15 000 30 000

3. 427-1-890 R. P. Chineză 13 000
4. 431-111-355 ,, 13 000 26 000

5. 403-1-394 Italia 10 500
6. 438-103-1039 ,, 10 500 21 000
7. 424-601-37 R.S.F. Iugoslavia 8 500
8. 413-102-236 «1 8 500 17 000
9. 461-208-1540 R. P. Bulgaria — Gr'ecia 7 000

10. 461-205-131 7 000
11. 459-1-172 7 000
12. 437-213-9 «1 »» 7 000 28 000
13. 436-1-40 U.R.S.S. 6 000
14. 424-104-163 6 000
15 427-201-39 6 000
16. 461-205-545 6 000
17. 424-1-377 6 000
18. 427-1-335 6 000 36 000

EXCURSII
INDIVIDUALE

19. 401-135-106 Excursie individuală 6 000
20. 432-1-471 6 000
21 408-1-433 > 6 000
22. 416-1-104 6 000
23. 424-1-238 6 000
24. 425-1-75 6 000
25. 436-212-217 6 000
26. 422-250-9 6 000
27. 426-1-154 6 000
28. 461-205-965 6 000
29. 466-1-783 6 000
30. 434-103-1214 6 00031. 459-1-743 6 00032. 459-1-4201 6 000
33. 460-1-1766 6 00034. 462-1-883 6 00035. 402-1-244 6 00036. 432-3B9-5 6 00037. 408-209-117 6 00038. 416-1-604 6 00039. 438-256-1 6,000

418-211-6 < 6 00041. 436-202-52 6 000
42. 412-205-89 6 000
43. 439-206-44 6 000
44. 461-205-1135 6 000
45. 466-1-1073 6 000
46. 434-103-1516 6 000
47. 459-1-1255 6 000
48. 459-205-147 6 000
49. 460-1-1889 6 000
50. 410-120-205 ,» ,, 6 000 192 000

TOTAL : 50 CÎȘTIGURI IN VALOARE DE LEI 350 000

La 25 iulie se împlinesc o sută de 
ani de la nașterea poetului Mihai Co- 
dreanu (1876—1957),intelectual pă
truns de luminoase convingeri demo
cratice, umaniste, proeminentă per
sonalitate a vieții cultural-artistice a 
țării din prima jumătate a secolului 
nostru, maestru desăvirșit al sonetu
lui românesc.

Mihai Codreanu se afirmă de 
tînăr în viața culturală ieșeană prin- 
tr-o activitate pe cît de diversă, pe 
atît de fecundă. Ca avocat și publi
cist, militează pentru umanizarea sis
temului judecătoresc birocratic, pen
tru dezvoltarea învățămîhtului profe
sional („una din pîrghiile ce trebuie 
să susțină vitalitatea noastră în vii
tor"), împotriva dezmățului politicia
nist al vremii. Profesor apoi la Con
servatorul de mu
zică și artă dra
matică din Iași, 
rector al acestuia 
și dtrector al 
Teatrului Națio
nal din localitate, 
contribuie la for
marea unor gene
rații întregi de talentați slujitori 
ai scenei românești. Colaborator a- 
propiat al revistei „Viața româneas
că", se afirmă prin creația sa poetică 
de timpuriu și unanim apreciată.

A debutat în 1901 cu un volum de 
versuri, făcîndu-se cunoscut în ace
lași timp și ca traducător, în special 
de teatru (traducerea piesei Cyrano de 
Bergerac de Edmond Rostand rămîne 
un exemplu clasic, aflată și astăzi în 
repertoriul teatrelor noastre). în 1925 
primește premiul national de poezie, 
iar mai tîrziu este ales membru co
respondent al Academiei Române.

Celebritatea și locul în istoria lite
raturii române, Mihai Codreanu și 
le-a cîștigat ca autor de sonete. „So
netul nu este pentru -el — scria Al. 
Philippide — o formă fixă de poezie, 
pe care o cultivă la întîmplare. Este 
un mod de expresie creat parcă anu
me pentru dînsul. Dacă sonetul n-ar 
fi existat, Mihai Codreanu l-ar fi in
ventat ca să se poată exprima". în 
cele paisprezece versuri ale sonetu
lui, supunîndu-se rigorilor precise de 
ritm și rimă, poetul a găsit cel mai 
potrivit mijloc de exprimare a liris
mului său de o nuanță particulară, în 
care melancolia este cenzurată de 
autoironie, iar elanurile sentimentale 
se disimulează sub masca unei seni
nătăți olimpiene. De fapt, poezia 
sa este o continuare firească a 
„fantezismului" grațios cultivat de 
D. Anghel, în care atmosfera și 
obișnuita recuzită simbolistă sînt 
redimensionate prin umorul discret și 
generos care le însoțește. în ciuda de
vizei horațiene „nil admirări" (să nu 
admiri nimic) pe care o arborează, 
Mihai Codreanu este un artist sensi
bil la toate formele de viață, de trăire 
plenară și viguroasă, iubind natura în 
manifestările ei dramatice, admirînd 
în imaginea mării înfuriate simbolul 
vieții tumultuoase (Marea), dar și în 
cele senine și împăcate, cînd liniștea 
izvorăște din „melodia nopților de 
vară" (Poem feeric). Adevărata sa 
„artă poetică" este cea expusă în so
netul Către poeți : „Vă vreau, poeți, 
cu inimi frămintate : l Doriți, visați

La centenarul poetului 
Mihai Codreanu

și rîdeți, plingeți. Firea ? Sâ-șl oglin- 
dească-n voi nemărginirea I Alcătui
rii sale variate".

Șuvoiului năvalnic al sentimentelor 
i se impun însă rigorile artei, efortul 
de a găsi expresia lor cea mai pro
prie și mai adevărată ; poezia — în 
viziunea de sorginte parnasiană a 
lui Mihai Codreanu — trebuie să 
domine efuziunile prin „lirismul stă- 
pînit" al formei perfecte. Acestui 
principiu estetic i-a fost fidel in în
treaga creație, ca și aspirației către 
clasicitate, prin perfecțiune și desă- 
virșire, către aflarea liniștii interioa
re in identificarea cu natura (Amur
gul solitarului, Povestea păsărarului 
etc.). Clasicizantă este, la Codreanu, 
și cultivarea unor motive caracteris
tice ale antichității, ideea artei 

sculpturale (unul 
din volumele sale 
de sonete se in
titulează progra
matic Statui), ve
nerația sinceră 
față de maeștri: 
Eminescu, Alec- 
sandri, Miron

Costin, față de eroii trecutului
nostru : Ștefan cel Mare. Dintre
contemporani este celebrat Sado- 
veanu pentru că sintetizează în
opera sa istoria și devenirea ță
rii, „Un uriaș cu Neamu-n spate, 
?este / Vremelnicie calcă-nvingător". 

nsă clasicismul poeziei sale nu este 
livresc, nutrit din reminiscențe de 
lectură, ci o atitudine izvorîtă dintr-o 
superioară morală a artei. Zbuciumul 
unui temperament viu, divers, tentat 
de experiențe, gînduri și aspirații 
contradictorii, este convertit, inexora
bil în expresia lapidară a esențelor, a 
noțiunilor, de unde și impresia pasa
geră de abstractizare pe care o lasă 
versurile sale. Expresia clasică a ar
tei sale refuză mărturisirea directă a 
afectelor, deși le presupune ; ea 
le include însă în cel mai înalt 
grad în cultul sincer și pasionat al 
valorilor umane, eterne și universale, 
cărora le este închinată poezia sa. 
Alături de fericire și suferință, de iu
bire și de viată, înțeleasă în toată 
varietatea manifestărilor sale, dragos
tea fată de patrie este o constantă a 
temelor acestei poezii, ca în sonetul 
Patria (1914) : „Eu n-o slăvesc ca 
pe-o icoană vagă, / Ci-n tot ce văd 
ea capătă-ntrupare ; / în tot ce simt, 
fiorul ei tresare / Și-n tot ce am. 
ființa ei mi-i dragă ! II Ea-i munții 
mei și codrii plini de vlagă / Și-a nu
rilor mele legănare. I Tot ce-i pustiu, 
cind sînt în depărtare. / Cînd vin spre 
ea, începe sd m-atragă ! / / Mindria el 
sint eu in mii de fețe, / Trecut prin 
legiunile semețe / Ce-i cuceriră soar
ta triumfală. // Prin ea mă simt 
turnat ca din aramă... / Și parcă-mi 
fierbe singele de fală / Că-i sint co
pil și ea că-mi este mamă !“

Reprezentind în sine o valoare ar
tistică remarcabilă, poezia lui Mibal 
Codreanu mărturisește, alături de 
opera altor scriitori de seamă ai epo
cii sale, neîntrerupta continuitate a 
marilor idealuri umaniste în litera
tura noastră.

Mircea ANGHELESCU

Al 10-lea cartier la Pitești
în zona Prundu, din apropierea 

combinatului petrochimic, construc
torii argeșeni au început înălțarea ce
lui de-al 10-lea cartier din munici
piu, care va însuma în final 4 500 de 
apartamente. Cartierul este prevăzut

cu următoarele dotări social-cultu- 
rale : un cinematograf cu 500 de 
locuri, unităti comerciale cu o supra
față de 10 000 metri nătrati. un grup 
școlar pentru pregătirea viitorilor 
chimiști ș.a. (Gheorghe Cîrstea).

Lista oficială
a libretelor de economii cu cîștiguri 
în piateriale de construcții ieșite 
cîștigătoare la tragerea la sorti pen

tru trimestrul II 1976

Lista oficială
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite ciștigătoa- 
re la tragerea la sorți pentru tri-

Cîștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cei care în locul excursiilor 
individuale cîștigate doresc excursii 
organizate, au obligația să se pre
zinte în cel mult 30 zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și fi
lialele C.E.C. pentru a li se elibera 
adeverința necesară îndeplinirii for

malităților în legătură cu efectuarea 
excursiei.

în cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, atît 
pentru excursiile organizate, cît și 
pentru cele individuale, cîștigurile 
se plătesc în numerar.

10 cîștiguri în valoare
totală de lei 65 000

N
um

ăr
ul

 
cu

re
nt Numărul 

libretului 
de economii

Valoarea 
cîștigurilor

parțială totală

1. 952-226^61 15 000 15 000

2. 902-112-148 10 000 10 000

3. 911-412-27 5 000
4. 901-255-14 5 000
5. 905-262-122 5 000
6. 910-620-238 5 000
7. 914-119-21 5 000
8. 903-619-182 5 000
9. 922-250-35 5 000

10. 923-201-72 5 000 40 000

mestrul II 1976

Valoarea
Nr. Nr. libretului cîștigurilor
crt de economii par

țială
to
tală

l. .843-1-1021 45 000 45 000
2. 832-204-72 15 000
3. 815-1-986 15 000
4. 860-202-28 15 000
5. 848-1-211 15 000
6. 831-106-720 15 000
7. 860-1-545 15 000
8. 836-1-1308 15 000 105 000

8 cîștiguri în valoare
totală de lei 150 000

______________________________

Titularii libretelor de economii 
cîștigătoare trebuie să se prezinte 
în cel mult 30 de zile de la data tra
gerii la sucursalele și filialele C.E.C. 
pentru a li se elibera adeverințele 
necesare procurării materialelor de 
construcții.

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigă
toare pot folosi ciștlgurile obținute 
pentru a contracta. în condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile ai căror lu
crători sînt. construirea de locuințe 
proprietate personală.

• DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE « DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE#

Șubreda 
apârare...

Ștefan Comișel și Ghiță Gheorghe au lu
crat împreună în cadrul Trustului de con
strucții montaj Prahova, șantierul Vălenii 
de Munte. Primul — ca șef de echipă, ce
lălalt — ca dulgher. Multe din apartamen
tele ridicate in localitate se datoresc și 
muncii lor harnice. La foarte multe din cele 
care se ridică acum trebuiau să 
ei. Lucru care nu mai este însă 
iată de pe...

într-una din zile, în loc să 
poziție stabilă cofrajele metalice 
avea de curățat, Ghiță Gheorghe le-a spri
jinit numai pe muche. Mai mult : căutînd 
să le dea o oarecare siguranță în „stabi
litatea" astfel improvizată, cofrajele au fost 
așezate unul după altul, paralel. Operație 
pe care Ștefan Comișel, în calitatea sa de 
șef de echipă, nu numai că nu a oprit-o 
— cum avea datoria — dar ia parte el în
suși la treaba asta. Așa se face că. la un 
moment dat, cînd și ultimul dintre cofraje 
era aproape pregătit pentru noua turnare, 
inevitabilul s-a produs : pierzindu-și echi
librul, primul dintre cofraje — 2,7 t I — a 
căzut peste al doilea, al doilea peste al 
treilea... Ultimului dintre ele i-a căzut vic
timă dulgherul Ghiță Gheorghe...

Firește, pentru atitudinea sa lipsită de

lucreze 
posibil.

așeze 
pe care

Și
Si

în 
le

responsabilitate, șeful de echipă a fost tri
mis în judecată și condamnat. Ceea ce ne 
reține atenția este însă altceva. La un mo
ment dat. in fața instanței de recurs — 
Tribunalul județean Prahova — reprezen
tantul trustului de construcții-montaj a a- 
firmgt — nici mai mult, nici mai puțin 1 — 
că : „în mod greșit hotărîrea de condam
nare a reținut în afara culpei victimei și 
culpa inculpatului — a lui Șt. Comișel, n.n. 
— deoarece acesta nu are nici o vină în 
producerea evenimentului, mai ales că nici 
lui nu i se făcuse un instructaj cu privire 
la modul de așezare â acestor cofraje me
talice..., normele de protecție adecvate fi
ind comunicate și prelucrate pe șantier ul
terior producerii accidentului...".

„Apărare" care a fost înlăturată de către 
instanță. Pe de o parte — pentru că Șt. Co
mișel. lucrînd cu panourile în cauză, avea 
obligația să cunoască normele de tehnica 
securității muncii ; pe de altă parte, pentru 
că orice om își poate da seama că. așezat 
numai pe muche, un asemenea panou me
talic se poate prăbuși...

Nu tonul face... 
adevârul!

— Gata, Marine, ai încărcat î
— Cît încape, nea Ioane 1
— Atunci — sus, pe cintar 1

In fata magaziei de cereale a cooperativei 
agricole de producție din comuna Gîrbovi,. 
județul Ilfov — Ion Dumitrașcu și Marin 
Alexandru. Primul — gestionarul maga
ziei ; celălalt — unul dintre șoferii care 
urmează să transporte cerealele la siloz.

— Cît arată cîntarul, nea Ioane ? întreabă 
șoferul, cu voce tare, cu actele și creionul 
în mînă.

Drept pentru care, „nea Ion" mai privește 
încă o dată cu atenție cadranul balanței, 
după care dictează, tot cu voce tare : 5 050 
kg !

Pe cintar s-a urcat apoi altă mașină, ges
tionarul a dictat alte cantități...

Tribunalul județean Ilfov, colegiul penal, 
în fata instanței — Ion Dumitrașcu și Ma
rin Alexandru. Primul — pentru fals în 
acte publice și delapidare. Cel de-al doilea 
— pentru fals în acte publice și compli
citate lâ delapidare. Ambii invocă însă unul 
și același lucru :

— Sînt nevinovat, onorată instanță ; toți
martorii prezenți la cîntărire pot spune can
titatea care a fost pe cîntar : 5 050 kg 1
Exact cît s-a predat silozului I

Ceea ce uită să spună cei doi acoliți este 
însă... exact ceea ce nu a auzit toată lu
mea, ci numai ei doi : faptul că. în schim
bul unei sume de bani dată de M. Al. lui 
I.D., cînd a citit cadranul cîntarului, gestio
narul nu a citit exact cantitatea indicată pe 
cadran, ci una mai mică. A creat astfel pro
tejatului său un plus pe care, în drum spre 
siloz, acesta l-a lăsat acasă.

Chiar strigată în gura mare, în văzul și 
auzul tuturor, -minciuna tot minciună ră
mîne.

Aviz amatorilor 
de gîlceavă

Printr-o neașteptată schimbare de situa
ție, se întimplă uneori ca însuși cel care 
a declanșat o acțiune ilegală să se trans
forme din autor în... victima propriilor 
sale porniri antisociale...

Frusina Hatman și Constantina Ioniță — 
ambele din Brătulești, Ilfov — locuiesc a- 
mîndouă în aceeași curte și în același imo
bil. Ceea .ce le „desparte" este însă nu nu
mai încăperile — complet separate — în 
care locuiesc, ci și optica asupra bunei con
viețuiri între vecinii de apartament. De la 
o vreme, Frusina Hatman nu știe ce să 
mai facă pentru a scăpa de vecinătatea 
Constantinei I. Motiv pentru care, recent, 
F.H. nu a găsit ceva mai bun de făcut decît 
să o șicaneze pe Constantina Ioniță într-un 
mod de-a dreptul barbar : a pus mina pe... 
topor și a început să dărîme unul din pe
reții camerei în care locuiește C.I. Iar după 
un ceas de „lucru", văzînd că toporul nu 
prea are spor, a trecut la... tîrnăcop.

Să mai spunem ce a urmat ? Privind

cum i se dărî.mă peretele locuinței. Con
stantina Ioniță a încercat să o oprească. 
Mai întîi cu vorba, apoi — ,lăsîndu-se și ea 
antrenată de actele nesăbuite ale vecinei 
— cu... pietre și cu parul. Și astfel, din 
victimă a agresiunii, s-a transformat ea în
săși în agresor.

Rezultatul ? Frusina Hatman s-a ales cu 
cîteva zile de îngrijiri medicale. Constan
tina Ioniță. cu o amendă penală 1

Aviz amatorilor de gilceavă.

Din caietul 
grefierului

„Partea vătămată a venit spre mine să 
mă întrebe de ce i-am înjurat copilul, mo
ment în care eu i-am dat o palmă, fără să 
fi zis nimic în plus. De aceea nu pot să-mi 
dau seama cum dintr-o palmă dată peste 
ochi i s-a produs o asemenea mobilitate a 
dinților îneît, după cum se vede, aceștia 
au trebuit să fie scoși".

(Tribunalul județean Ilfov, fragment 
din „apărarea" luf Gh. Zamfir, con
damnat la 2 ani închisoare pentru vă
tămare corporală, sentința penală nr. 
32,2/1976).

Titus ANDREI

/
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MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ OFERITĂ
DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Cuvintul tovarășului Virgil Troliu

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ
I

Succesele românești continuă...
Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Dragi tovarăși,
Permiteți-mi, în primul rînd, să 

mulțumesc din toată inima Comite
tului Central al Partidului. Comite
tului Politic Executiv, Consiliului 'de 
Stat, dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
deosebita cinste ce mi s-a făcut cu 
prilejul aniversării zilei mele de naș
tere, pentru scrisoarea ce mi s-a 
adresat, pentru înalta distincție ce 
mi-a fost acordată, pentru aprecierile 
pe care dumneavoastră le-ati rostit 
astăzi la această întilnire, precum și 
pentru această masă tovărășească 
prietenească.

Tot ceea ce s-a spus în legătură 
cu activitatea pe care am desfășura- 
t-o. însăși rațiunea întregii mele 
viefi o datoresc partidului nostru co
munist, din rîndurile căruia fac parte 
de 32 de ani.

în cele trei decenii de cînd sînt 
activist de partid m-am străduit să 
fac tot ceea ce depinde de mine 
pentru a sluji cauzei partidului, a 
clasei muncitoare, a poporului nos
tru. Peste 15 ani mi-am desfășurat 
activitatea în conducerea mișcării 
revoluționare de tineret, o perioadă 
de timp am lucrat în armată ca 
activist de partid, iar după Congre
sul al IX-lea am îndeplinit diferite 
sarcini de partid.

Nu pot să nu subliniez ce a însem
nat pentru mine, de altfel ca și pen
tru multi tovarăși care acum se află 
în conducerea partidului, munca în
delungată desfășurată în mișcarea 
revoluționară de tineret. Au fost anii 
grei ai revoluției și construcției so
cialiste, anii eforturilor și luptei 
eroice pentru participarea efectivă 
la zdrobirea armatelor fasciste, anii 
reconstrucției aproape din temelii a 
economiei tării, anii preluării puterii 
politice de către clasa muncitoare, ai 
răsturnării monarhiei, ai industriali
zării tării și transformării socialiste 
a agriculturii, ai revoluției in dome

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului relațiilor 
externe al Republicii Honduras, Ro
berto Palma Galvez, cu prilejul nu
mirii sale în această funcție.

★
Simbătă dimineața a avut loc fes

tivitatea de închidere a cursului in
ternational pentru o nouă serie de 
activiști sindicali din unele țări din 
Asia și Oceania, organizat de Uniu
nea Generală a Sindicatelor din 
România, la Școala centrală sindi
cală din cadrul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", în perioada 17 iunie—24 
iulie.

în aceeași zi. absolvenții cursului 
au fost primiți la Consiliul Central

t V
DUMINICA, 25 IULIE 1976

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului » Avan
premiera zilei.

8,40 Tot înainte ! Emisiune realizată 
cu pionierii din tabăra de la Nă
vodari.

9,35 Film serial pentru copil : Blîndul 
Ben.

10,00 Viața satului.
11,15 Aventura cunoașterii. Adaptarea 

— întîmplare sau necesitate ?
11,45 Bucuriile muzicii. Zilele muzica

le tlrgmureșene la a Vl-a ediție.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex. • Buletin de știri olim

pice.
13.10 Album duminical.
15.20 Film serial : „Din tainele mărilor". 

Episodul 3 — „Nunta broaștelor 
țestoase".

16.10 Intîlnlrea văilor — reportaj TV.
16.30 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976,
19,00 Micul ecran pentru cel mici.
19.30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămînt: Moș

tenirea tracă.
20.20 Film artistic : „Marea evadare" 

(partea I). Premieră TV. în distri
buție : Steve Mac Queen, James 
Garner, Richard Attenborough, 
Nigel Stock, Hannes Messemer, 
Charles Bronson, James Coburn. 
Regia : John Sturges.

• CENACLUL DE ARTE 
PLASTICE „Ion Andreescu" din 
București participă la tabăra de 
creație organizată la Novaci 
(Gorj). • EXPOZIȚIA ITINE
RANTĂ „CONSTANTIN BRĂN- 
CUȘI“, inițiată cu prilejul ani
versării centenarului marelui 
sculptor, a poposit pînă acum 
in așezămintele de cultură din 
Peștișani, Motru, Țicleni, No
vaci, Baia de Fier. în această 
săptămînă, expoziția a fost des
chisă la Polovragi, în cadrul 
manifestărilor prilejuite de „Zi
lele culturale" din această lo
calitate. • „PLAI STRĂBUN, 
PLAI GORJENESC" este ge
nericul spectacolului muzical- 
coregrafic pe care ansamblul 
„Fluierașul" din Tg. Jiu îl va 
prezenta în cadrul festivalului 
national de folclor de pe litoral, 
a DIN INIȚIATIVA SECȚIEI 
DE PROPAGANDA a Comitetu
lui județean de partid Vaslui, în 
perioada campaniei de seceriș, 
organele și organizațiile comu
nale de partid realizează ediții 
speciale ale foii volante „Tribu
na satului", prin care populari
zează munca harnică și expe
riența pozitivă din aceste zile 
pe ogoare. • IN LOCALITĂȚI
LE UNDE S-A ÎNCHEIAT SE
CERIȘUL, în același județ, că
minele culturale organizează 
serbări populare și spectacole 
artistice sub genericul „Sărbă
toarea griului" etc. • ANSAM
BLUL ARTISTIC „IZVORAȘUL" 
al Casei pionierilor din Vaslui 
este invitat să participe la fes
tivalul ansamblurilor pionie
rești de cîntece și dansuri sub 

niul învătămîntului, științei și cultu
rii. Un merit deosebit al partidului 
nostru este că a acordat și acordă 
deosebită atenție formării tinerei 
generații, creindu-i toate condițiile 
pentru participarea efectivă și ple
nară la făurirea noii societăți, a pro
priului viitor.

Aș vrea și cu acest prilej să sub
liniez că l-am cunoscut pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în perioada ime
diat după eliberarea tării, cînd deți
nea funcția de prim-secretar al C.C. 
al U.T.C. Am lucrat apoi cu tova
rășul Ceaușescu în armată, iar apoi 
o lungă perioadă de timp a fost, 
după cum multi dintre dumneavoas
tră își amintesc, legătura noastră, a 
conducerii tineretului, în Secretaria
tul C.C. al partidului. înainte și după 
Congresul al IX-lea al partidului 
am lucrat aproape tot timpul în di
ferite munci coordonate sau con
duse direct de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Exprim și cu acest prilej cele 
mai sincere mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru ajutorul ce 
mi l-a acordat în toti acești ani. 
pentru exemplul ce ni l-a dat și ni-1 
oferă nouă, tuturor, de pasiune și 
cutezanță revoluționară marxist-le- 
ninistă, de devotament, tenacitate și 
perseverentă exemplară fată de 
cauza partidului și a poporului, pen
tru tot ceea ce a înfăptuit în frun
tea partidului și statului, pentru ro
lul determinant în elaborarea și în
făptuirea politicii interne si externe 
a partidului și statului nostru.

Exprim, de asemenea, cu acest pri
lej, cele mai calde mulțumiri dum
neavoastră, stimați tovarăși, membri 
ai Comitetului Politic Executiv, cu 
care am colaborat în decursul anilor, 
pentru ajutorul ce mi 1-ati acordat 
în munca și activitatea mea.

Cea mai mare satisfacție pentru 
mine, ca și pentru orice activist, ne-o 
oferă întregul tablou înfloritor al pa- 
trie* *i.  marile izbînzi pe care poporul 
nostru le-a obținut în anii revoluției 
și construcției socialiste.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 și 28 iulie. în țară,: Vreme în gene
ral instabilă. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi, îndeosebi sub formă de 
aversă, însoțite de descărcări electrice, 
mai ales în cursul după-amiezelor. 
Frecvența ploilor va fi mai mare în 
sud-vestul țării și în zonele de deal 
și de munte. Vîntul va prezenta in
tensificări de scurtă durată. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar maximele între 22 și 
30 de grad^, izolat mai ridicate. în 
București: Vreme în general instabilă. 
Cerul va Ii variabil. Se vor semnala 
ploi de scurtă durată, îndeosebi după- 
amiaza. Temperatura ușor variabilă.

Transmisiune directă de la Teatrul 
de vară din Mamaia.

21.10 Seara televiziunii cubaneze (II).
21,25 Ritmuri cubaneze.
22,00 24 de ore.
22.10 Jocurile Olimpice de vară —Mont

real 1976.

PROGRAMUL II
15,00 Enesciana : Simfonia *1 în Mi be

mol major în interpretarea or
chestrei filarmonicii „George 
Enescu". Dirijor : Mircea Crls- 
tescu.

15.35 Film serial pentru copii : Blîndul 
Ben.

16,00 Cîntec nou pe plai străbun.
16.40 Drumuri pe cinci continente.
17.30 In parc fanfara cînta...
17,50 Film artistic : „Iartă-mă" — pre

mieră TV. Cu : Raff Valone șl 
Antonella Lualdl. Regla: M. Costa.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seara televiziunii cubaneze (I). 

e Tara palmierilor — film do
cumentar.

20.30 Călătorie muzicală In Cuba.
20.40 Tinerețea Cubei — film documen

tar.
21,00 Cîntă Miriam Ramos.
21.10 Pagini de mare popularitate din 

opere și operete interpretate de 
ansamblul Teatrului muzical din 
Galați.

21.35 Vacanța mare — reportaj TV.
22,00 Seara televiziunii cubaneze (II) — 

Dulcele zahăr al Cubei — film do
cumentar.

22.20 Mic concert oferit de orchestra de 
muzică modernă cubaneză.

cu „coloana cîntecului, jocului 
și portului popular românesc", 
„Serbările mării" vor culmina, 
în ultima zi, cu spectacolul fol
cloric „Am o țară ca o floare".
• „AFIRMAREA CONSECVEN
TĂ A PRINCIPIILOR DE BA
ZĂ ALE RELAȚIILOR DINTRE 
ȚĂRILE SOCIALISTE — CHE
ZĂȘIA ÎNTĂRIRII SISTEMU
LUI MONDIAL SOCIALIST" 
s-a intitulat ultima expunere 
prezentată de Universitatea din 
Galați, la casa de cultură 
a sindicatelor din localita
te. • PE PLATFORMA COM
BINATULUI SIDERURGIC de 
la Dunăre, ziarul „Viața nouă", 
în colaborare cu organele 
de partid, sindicat și U.T.C. 
ale combinatului, a editat o 
serie de foi volante. Cea 
mai recentă se adresează tine
retului : „Toți tinerii de pe plat
formă — exemplu de dăruire și 
abnegație în muncă". • IN CA
DRUL CABINETULUI METO
DOLOGIC de protecția muncii 
a avut loc dezbaterea „Modali
tăți concrete de creștere a efi
cienței fondurilor alocate pen
tru măsuri de protecția muncii", 
găzduită de sala „Ateneu" a 
casei de cultură gălățene.
• PESTE 1000 DE COPII ce 
și-au petrecut pînă în prezent 
o parte a vacantei în tabăra pio
nierească din pădurea Gîrboa- 
vele s-au numărat printre ci
titorii bibliotecii de vară de 
aici, filială a bibliotecii „V. A. 
Urechia" din Galați.

Corespondenții „Scînteli"

Programul adoptat de Congresul al 
XI-lea al P.C.R. deschide în fața în

al U.G.S.R. Oaspeții au adresat calde 
mulțumiri Consiliului Central al 
U.G.S.R. pentru posibilitatea oferită 
de a cunoaște direct unele realizări 
ale poporului român in edificarea 
orînduirii socialiste, pentru grija deo
sebită cu care au fost înconjurați în 
toată perioada șederii lor in Româ
nia.

★
Simbătă după-amiază a soșit în 

Capitală o delegație a Asociației de 
prietenie tunisiano-română. condusă 
de Mekki Aloui, deputat, secretar 
genera] al asociației, care, la invita
ția Asociației de prietenie româno- 
tunisiană și Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
va face o vizită in tara noastră.

(Agerpres)

21,50 24 de ore.
22,00 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976.
PROGRAMUL II

10,00-11,30 Matineu simfonic. In pro
gram : Uvertura „Leonora nr. 3" 
de L. v. Beethoven. Interpretează 
orchestra filarmonicii „George 
Enescu", dirijor : Mircea Cristes- 
cu ; Simfonia a IX-a în re minor 
de L. v. Beethoven. Interpretează 
orchestra Capelei de stat din 
Dresda și corul de copii al filar
monicii din Dresda; Dirijor: Kurt 
Mazur, soliști : Adele Stolte, Ger
trude Frenzier, Gtinther Venmann, 
Siegfried Vogel.

20,00 Eroi îndrăgiți de copil.
20,25 Ora melomanului.
21.20 Poeme în agora. Secvențe din re

citalul organizat de Frontul Uni
tății Socialiste șl Uniunea scriito
rilor la clubul uzinelor „Repu
blica".

21,40 Film serial : „Baretta".
LUNI, 26 IULIE 1976

PROGRAMUL I

15,00 Avanpremiera zilei.
15,05 Emisiune în limba maghiară.
16,10 Imagini din Liberia.
16.30 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976.
19,00 Seara •televiziunii cubaneze (I). 

Zîmbetul de azi al Cubei — film 
documentar.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Concursul național de muzică 

ușoară „Mamaia 1976“ (ziua I).

genericul „Cînt de slavă patriei 
și partidului", festival-concurs 
dotat cu trofeul „Scoica de aur", 
ce se va desfășura la Constanța 
în perioada 26 iulie — 1 august 
a.c. • FORMAȚIA DE ESTRA
DĂ a Casei de cultură a sindi
catelor din Birlad a prezentat, 
pentru fruntașii în muncă, spec
tacolul intitulat „Flori muzica
le". • LA TEATRUL DE VARĂ 
DIN HUȘI s-a desfășurat con
cursul „Dialog pe aceeași sce- 

CARNET CULTURAL;

nă“, cu participarea formațiilor 
artistice de amatori din locali
tate. • LA CASA DE CULTU
RĂ DIN TlRGU-SECUIESC a 
fost deschisă o expoziție de 
ex-libris-uri. Interesanta expo
ziție cuprinde 40 de lucrări ale 
unor artiști din țară și de peste 
hotare. • „SERBĂRILE MARII" 
din acest an, devenite tradi
ționale (a Vil-a ediție), con
stituie o amplă manifestare 
cultural-educativă, sportivă și 
artistică ce se desfășoară în 
plin sezon estival pe între
gul litoral românesc. în toate 
stațiunile, pe străzi, pe faleze, 
în grădini și teatre de vară. în 
piețe publice, pe scene în aer 
liber au loc spectacole folclori
ce, parăzi ale dansului și portu
lui popular, festivaluri artistice 
ale pionierilor și elevilor, 
spectacole de teatru, varietăți, 
operetă, întreceri sportive, ser
bări cîmpenești, concursuri de 
gratie și frumusețe etc. Deschise 

tregului nostru popor perspectiva mi
nunată a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
patriei noastre spre comunism.

Mă angajez și cu acest prilej în 
fața dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în fata Comite
tului Central al partidului, a Comite
tului Politic Executiv, că voi face to
tul pentru a-mi aduce în continuare 
întreaga mea contribuție la înfăptui
rea acestui măreț program, că voi 
munci cu abnegație și totală dăruire, 
ca ostaș disciplinat și devotat al par
tidului — ca și pînă acum — acolo 
unde se va considera utilă și nece
sară munca mea.

în județul Brașov, unde îmi desfă
șor activitatea, și unde partidul dis
pune de o puternică organizație, de 
un minunat activ de partid și de stat, 
mă angajez ca, împreună cu ceilalți 
colaboratori brașoveni, să facem totul 
pentru îndeplinirea exemplară a po
liticii partidului nostru, pentru reali
zarea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor ce ne revin din actualul 
plan cincinal.

Exprim și cu acest prilej întreaga 
mea adeziune la politica externă a 
partidului și statului nostru, al cărei 
strălucit făuritor și exponent este 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Politica 
externă internaționalistă a partidu
lui și statului corespunde în între
gime nu numai intereselor naționale 
ale poporului nostru, construcției so
cialismului, ci și întăririi unității și 
colaborării pe baze noi dintre țările 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, contri
buie la instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
Ia menținerea și apărarea păcii.

în încheiere, vă rog să-mi permi
teți să ridic acest toast în sănăta
tea dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în sănă
tatea dumneavoastră, stimată to
varășă Elena Ceaușescu, în sănăta
tea dumneavoastră, stimați tovarăși, 
pentru gloriosul nostru partid, pen
tru minunatul nostru popor. (A- 
plauze).

vremea

La ora cînd sînt nevoit să 
transmit — aș prefera s-o 
fac ceva mai tîrziu, dar știu 
că ediția ziarului nu poate 
aștepta — multi dintre re
prezentanții sportului nos
tru la Montreal sînt anga
jați în plină întrecere. Deo
camdată deci ne referim 
doar la medaliile olimpice 
cucerite de sportivii români 
de la precedenta noastră 
corespondentă pînă în clipa 
transmisiei de fată.

Dan Grecu, campionul 
mondial și european la ine
le, și-a adjudecat medalia 
de bronz la aparatul său 
preferat. Evident, el și noi 
ne-am bucurat, dar cu to
ții știm că nu este meda
lia pentru care se pregătise 
cu atîta ardoare și o aștep
ta cu speranțe justificate. 
Aici, în capitala Olimpiadei 
’76, specialiștii erau aproape 
unanimi în aprecierea că 
gimnastul nostru poate cu
ceri „aurul" inelelor.. Dar. 
pe neașteptate, în timpul 
desfășurării concursului la 
individual compus — chiar 
în proba de inele 1 — Dan 
a suferit o neliniștitoare 
ruptură musculară la bi
cepsul drept. Experiența 
proprie îndelungată i-a 
„spus" atunci lui Grecu că 
își poate periclita în între
gime munca de ani de zile. 
Cu dinții strînșl, el a exe
cutat de formă celelalte o-

Ștefan Rusu învinge în ultima întîlnire pe suedezul Lars Skiold.

Clasamente, rezultate »

LUPTE CANOTAJ '
GRECO-ROMANE

Numeroși spectatori au urmărit la 
centrul sportiv „Maisonneuve" din 
Montreal ultimele reuniuni ale con
cursului de lupte greco-romane.

Au fost stabiliți următorii campioni 
olimpici : categoria 62 kg : K. Lipien 
(Polonia) ; 82 kg : M. Petkovici (Iugo
slavia) ; 90 kg : V. Rezantev
(U.R.S.S) ; 100 kg : N. Balboșin
(U.R.S.S.).

Luptătorii români Ștefan Rusu (68 
kg) și Nicu Gingă (52 kg) au obținut 
medalii de argint. Ion Păun (62 kg) 
și Ion Enache (82 kg) s-au clasat pe 
locul 5.

POLO PE APA
Vineri seara : România — Olanda 

4—4 (1—1, 2—1. 1—1, 0—1) ; Unga
ria — R.F.G. 5—3, Italia — Iugosla
via 5—4. IerJ : Iugoslavia — R. F. 
Germania 4—4.

In turneul final pentru locurile 
1—6, selecționata Ungariei a învins 
cu scorul de 5—3 formația Olandei, 
iar selecționata României a termi
nat la egalitate : 4—4 (0—1, 1—3, 2—0, 
1—0) cu reprezentativa Italiei. In cla
sament conduce echipa Ungariei — 6 
puncte, urmată de formațiile Italiei 
(golaveraj 14—14), României (13—13), 
Olandei (10—11) — cu cite 3 puncte, 
Iugoslaviei — 2 puncte și R. F. Ger
mania — 1 punct.

GIMNASTICĂ
Vineri, seara tîrziu, s-au încheiat 

probele individuale masculine pe 
aparate. Iată medaliații. Inele : 1. — 
Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) — 
19,650 p. ; 2. Aleksandr Ditiatin
(U.R.S.S.) — 19,550 p. ; 3. Dan Grecu 
(România) — 19,500 p. Sărituri : 1. — 
Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) —
19,450 p. ; 2. Mitsuo Tsukahara (Ja
ponia) — 19,375 p. ; 3. Hiroshi Kaji- 
yama (Japonia) — 19,275 p. ; (Dan 
Grecu a ocupat locul 4 cu 19,200 
puncte). Sol : 1. — Nikolai Andria
nov (U.R.S.S.) — 19,450 p. ; 2. Vladi
mir Marcenko (U.R.S.S.) — 19,425 p. ; 
3. Peter Kormann (S.U.A.) — 19,300 
p. Cal cu minere : 1. — Zoltan
Magyar (Ungaria) — 19,700 p. ; 2.
Eizo Kemmotsu (Japonia) — 19,575 
p. : 3. Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) 
și Michael Nikolay (R.D. Germană)
— 19.525 p. Bară : 1. — Mitsuo
Tsukahara (Japonia) — 19,675 p. ; 2.
— Eizo Kemmotsu (Japonia) — 19,500 
p. ; 3. — la egalitate de puncte — 
(19,475) Eberhard Gienger (R.F. Ger
mania) și Henri Boerio (Franța). 
Paralele : 1, — Sawao Kato (Japonia)
— 19,675 p. ; 2. — Nikolai Andrianov
(U.R.S.S.) — 19,500 p. ; 3. Mitsuo
Tsukahara (Japonia) — 19,475 p.

FOTBAL
U.R.S.S. — R.P.D. Coreeană 3—0, 

Franța — Israel 1—1, Mexic — 
Guatemala 1—1.

SCRIMA
A început competiția masculină de 

floretă pp echipe. în primul meci, e- 
chipa României a terminat la egali
tate 8—8 cu selecționata Angliei. To
tuși, conform regulamentului, echipa 
Angliei a fost declarată învingătoare 
deoarece a avut un tușaveraj mai bun 
(59—52). Pierzînd și al doilea meci 
(7—9 cu U.R.S.S.) floretiștii români 
au ratat calificarea pentru turul ur
mător al competiției.

bligații de concurs, pentru 
a nu fi eliminat de la ulte
rioarele întreceri finale pe 
aparate. Au urmat multe 
ore lungi de tratament și 
de consultări „în trei" cu an
trenorul Mircea Bădulescu 
și medicul Carmen Dumi
tru — pînă la urmă hotă-

dalia de aur, Dan s-a Inte
grat strălucitelor perfor
manțe de ansamblu obținute 
de gimnastica românească 
aici la Montreal : un total 
impresionant de 8 medalii 
— 3 de aur, 2 de argint și 3 
de bronz.

O medalie — de bronz.

Elisabeta Lazăr (din Arad, 
fostă vicecampioană mon
dială și campioană europear 
nă) și Elena Giurcă (fostă 
vicecampioană mondială și 
europeană) merită alese a- 
precieri pentru spiritul lor 
de luptă.

O altă medalie olimpică

• Luptătorii Ștefan Rusu și Nicu Gingă-medalii 
de argint

• Canotoarele - medalie de bronz la 4 + 1 vîsle
CORESPONDENȚA DIN MONTREAL

rîndu-se în comun continu
area luptei. Normal, exer
cițiul său nu a mai fost de 
calibrul tehnic obișnuit, 
unele elemente dificile pre
gătite special fiind preme
ditat înlăturate. Ceea ce 
merită însă o subliniere a- 
parte și a impresionat asis
tenta este tăria de caracter 
a gimnastului român. înalta 
sa conștiință patriotică. Su
fletește. Dan Grecu a fost 
mai tare decît durerea fi
zică și decît consecințele 
ei. pe care le-a înfrînt în- 
tr-un mod cu totul admira
bil. Deși nu a cucerit me

dar remarcabilă — au cu
cerit și canotoarele noastre 
din echipajul de 4 plus 1 
vîsle. Trebuie să spunem 
însă că. după o foarte 
strînsă și palpitantă dispută 
pentru locul al doilea, cele 
5 românce au fost depășite 
de echipajul sovietic abia 
pe ultimii 5 țnetri, numai 
27 sutimi de secundă des- 
părtindu-le de argint. Ioana 
Tudoran (din Otopeni, fostă 
dublă campioană europea
nă), Maria Micșa (din Ti
mișoara. fostă campioană 
europeană). Felicia Afrăsi- 
loaia (din Piatra Neamț),

despre care vorbeam este de 
argint. I-a fost atribuită 
luptătorului Ștefan Rusu la 
„greco-romane" categoria 
68 kg. Cine estâ Ștefan 
Rusu ? Un tînăr de 20 de 
ani, născut la Rădăuți — 
component al clubului spor
tiv „Steaua", unde este an
trenat de Gheorghe Șuteu. 
Am putea spune că perfor
manța sa — după o evolu
ție care a cules multe elo
gii — nu este surprinzătoa
re : campionul nostru a fost 
campion european de ju
niori în 1974, vicecampion 
mondial de juniori în 1975

I

Finalele competiției feminine de 
canotaj, disputate la baza nautică din 
insula Notre-Dame', din imediata ve
cinătate a Montrealului, s-au încheiat 
ieri după-amiază. Iată numele campi
oanelor : schit simplu : Christine 
Scheiblich (R.D.G.) 4’05”56/100. 2 fără 
cîrmaci : 1 — -Bulgaria (Kelbeșeva, 
Gruișeva) 4’01”22/100 ; 2 — R.D. Ger
mană 4’01”64/100 ; 3 — R.F. Germa
nia 4’02”35/100 (echipajul României
— locul 6 cu 4’15”44/100. 4 plus 1 
rame : 1 — R.D. Germană 3’45’’08/100;
2 — Bulgaria 3’48”24/100; 3 — U.R.S.S. 
3’49"38/100 (echipajul României — 
locul 4 cu 3’51”17/100). 4 plus 1 vîsle:
R. D. Germană 3’29”99/100 ; 2 —
U.R.S.S. 3’32”49/100 ; 3 — România
3’32”76/100. 8 plus 1 : R.D. Germană 
3’33”32/100 ; 2 — U.R.S.S. 3’36”17/100 ;
3 — S.U.A. 3'38”68/100 (echipajul 
României — locul 6 cu 3’44”79/100).

BOX
în prima gală desfășurată simbătă, 

campionul nostru la categoria pană, 
Gheorghe Ciochină, l-a întîlnit pe 
vest-germanul Rene Weller, pe care 
l-a învins la puncte cu o decizie de 
4—1. La aceeași categorie, unul din
tre favoriți, Richard Nowakowski 
(R. D. Germană), a dispus prin k.o. 
tehnic de iranianul Ghaedi Bardeh ; 
la cocoș, Ciu En Zo (R.P.D. Coreea
nă) a învins (decizie 5—0) pe bulga
rul Andrejkowski.

în limitele categoriei, mijlocii. Vic
tor Zilberman (România) a ciștigat 
pr.in neprezentare meciul cu ghane- 
zul Amon Kotey.

Dublul campion european la cate
goria „semiușoară" Simion Cutov a 
obținut un nou succes pe ringul olim
pic învingîndu-1, de data aceasta cu 
o decizie de 5—0, pe Nelson Calza- 
dilla (Venezuela). Printre ceilalți în
vingători la această categorie figurea
ză campionul mondial Vasili Solomin 
(U.R.S.S.), care l-a eliminat cu o de
cizie la puncte pe Bogdan Gajda 
(Polonia), și maghiarul Andreas Bo- 
tos, învingător în fata grecului Agri- 
manakis.

BASCHET
Așa cum se prevedea, selecționata 

feminină a Uniunii Sovietice a cîști- 
gat medalia de aur. Obținînd vineri 
seară cea de-a 4-a victorie a sa 
(112—77 în fata selecționatei Statelor 
Unite), sportivele sovietice și-au asi
gurat locul întîi.

Rezultate din turneul masculin :
S. U.A. — Cehoslovacia 81—76, U.R.S.S.
— Cuba 98—72. în semifinale : 
U.R.S.S. — Iugoslavia și S.U.A. — 
Canada.

CICLISM
Cehoslovacul Anton Tkac este noul 

campion, olimpic în. proba de viteză. 
Tkac a ciștigat două din cele trei 
„manșe" disputate în compania fos
tului campion olimpic, francezul Da
niel Morelon. Ultima „manșă", cea 
decisivă, a revenit lui Tkac, care a 
fost cronometrat pe ultimii 200 m în. 
ll”17/100. Hans Jiirgen Geschke 
(R.D. Germană) â obținut medalia 
de bronz.

Proba de urmărire pe echipe (4 000 
m) a fost ciștigată de formația R. F. 
Germania (Gregor Braun, Hans Lutz, 
Guenter Schumacher. Peter Vonhof)
— 4’21”06/100, care a întrecut în fi
nală echipa U.R.S.S. (4’27”15/100). 
Medalia de bronz a revenit echipei 
Angliei (4’22”41/100) ciștigătoare a 
disputei cu formația R. D. Germane 
(4’22”75/100).

„Un nou val, venind din România, 
de o tali ta te nevăzută iată,

a urcat pe podiumul olimpic" 
Ludmila Turișceva a declarat : „Niciodată, în toate competițiile, 

nu am privit pe vreuna dintre concurentele mele. Dar de data aceasta 
m-am abătut de ia tradiție și am privit exercițiile Nadiei. Mă bucur 
că viitorul gimnasticii feminine se află în miini bune. In 1980, la O- 
limpiada de Ia Moscova, Nadia va avea 18 ani. Este cea mai frumoasă 
vîrstă pentru o gimnastă". („MINGE WELT" — R. D. Germană).

„Dar nu trebuie s-o uităm pe Teodora Ungureanu, abia cu ceva 
.’n,v,rsth decît Nadia Comăneci și care ii seamănă, așa cum o 

vrăbiuță seamănă eu altă vrăbiuță. Atit la birnă, cit si la paralele 
inegale ea a fost aproape egală coechipierei sale românce și a fost 
la un pas de perfecțiune". („LE MONDE" — Franța).

„Românca Nadia Comăneci este un compendiu de perfecțiune și 
măiestrie... Cineva și-ar putea închipui că. ea este un fenomen izolat 
într-o țară fără mari tradiții. Dar împreună cu coechipierele ei, cu 
care a ciștigat medalia de argint pe echipe, și în special cu simpatica 
Teodora Ungureanu, face parte din vîrful piramidei care are o bază 
amplă și solidă". („DAILY TELEGRAPH" — Anglia).

„La paralele Nadia Comăneci a demonstrat tot ceea ce are astăzi 
mai strălucit gimnastica feminină și putem spune că la fel de bună 
a fost Teodora Ungureanu, o fală plină de temperament și cu mare 
viitor". („LIDOVA DEMOKRACIA" — Cehoslovacia).

„Venind din Romania, un nou val — de o calitate încă nevăzută în 
istoria gimnasticii feminine mondiale — a urcat pe podiumurile olim
pice". („LE QUOTHDIEN DE PARIS").

„O expresie face furori la Montreal : -Ești nadiescă-. Semnificația 
este simplă : ești minunată și semeni cu Nadia Comăneci, mica gim
nastă româncă". („LE FIGARO" — Franța).

„Evoluția Nadiei Comăneci este atit de strălucită că te înfioară. La 
paralele s-a rotit tot atit de ușor ca o vrabie ce zboară de pe o creangă 
pe alta. în balansul său se prinde de paralelă cu tot atita siguranță ca 
o veveriță, la sărituri planează ca un pescăruș pe plajă..." („NEW 
YORK TIMES

„Nadia Comăneci întruchipează astăzi gimnastica de mîine. Ea 
merge pînă la limita posibilităților tehnice actuale, evoluțiile ei sînt o 
armonie a viitorului". („NATIONAL ZEITUNG" — R. D. Ger
mană).

„Nadia Comăneci practică la superlativ o gimnastică incintătoare, 
originală și plină de riscuri. Ea a creat noi sărituri și lansări și a 
descris în aer spirale care au oprit respirația atit a membrilor juriului, 
cît și a spectatorilor. Dar copilul minune de 14 ani promite în conti
nuare și alte noutăți". (AgențJa „D.P.A.-HAMJ3URG").

Bronzul din care se toarnă statui...
Corespondenții de presă prezenti la olimpiadă subliniază spiritul 

de înaltă sportivitate, tăria morală a gimnastului român Dan Grecu, 
care deși suferise o întindere de ligamente la braț, s-a prezentat la 
concursul special și cu un efort supraomenesc a reușit să-și prezinte 
excelentul său număr la inele, obținînd medalia de bronz la numai 50 
de miimi de ocupantul locului doi. Dan Grecu s-a comportat ca un 
adevărat erou olimpic, dind dovadă de o voință întîlnită numai la marii campioni.

Oare cum o fi arătat, pe ultimele 
statui antice, chipul mesagerului 
victoriei de la Maraton ? M-am în
trebat deseori. Și totdeauna mi-a 
fost mai la îndemână să mi-l închi
pui nu stors de ultima picătură de 
energie omenească după o alergătu
ră de peste patruzeci de kilometri. 
Nu golit de orice gind, ci luminat de 
o imensă bucurie.

Bucuria victoriei.
M-aș fi vrut Ungă teribilele inele, 

la un pas de chipul lui Dan Grecu. 
Inele, pină atunci, pentru el, doar 
simple obiecte de intrat in celebrita
te. Aș fi vrut să privesc chipul aces 
tui tinăr cu fibră de otel și devoțiu
ne exemplară. Nu cred că-l încerca 
temerea. Nici tracul confruntării cu 
virfurile de piramidă ale gimnasticii 
mondiale, el însuși fiind un virf de 
temut. Nu, nu cred că chipul lut 
putea exprima durere. Dan Grecu 
are un suflet de uriaș, ne-a coitvins 
de atitea ori. Ne-a convins (ia atitea 
ori că face parte din acei oameni 
care știu să învingă.

Bronzul medaliei ciștigate — bron
zul din care se toarnă statui — este 
răsplata unei răscolitoare voințe.

Iile TANASACHE

ATLETISM
Proba feminină de aruncarea su

liței s-a incheiat cu victoria scontată 
a recordmanei mondiale Ruth Fuchs 
(R.D. Germană), care a realizat un. 
nou record olimpic, cu performanta 
de 65,94 m. Prezentă în finală, atleta 
româncă Eva Zorgo a ocupat locul 
11. cu rezultatul de 55,60 m.

Titlul olimpic în proba masculină 
de aruncarea greutății a fost cuce
rit în mod surprinzător de Udo 
Beyer (R.D. Germană), cu 21,05 m. 
Pe locul doi s-a clasat atletul sovie
tic Evgheni Mironov — 21,03 m. în 
timp ce principalul favorit, proas
pătul recordman mondial Aleksandr 
Barișnikov (U.R.S.S.) a ciștigat me
dalia de bronz cu 21.00 m.

Mariana Suman s-a calificat în fi
nala cursei de 800 m, programată 

și vicecampion european de 
seniori în 1976.

De fapt, simbătă a fost 
„ziua cea mai lungă" pen
tru luptători. Cînd citiți a- 
ceastă corespondentă, dum
neavoastră cunoașteți, poa
te, rezultatele. Noi însă nu 
știm decît că Berceanu (în
vingător în fața puternicu
lui luptător bulgar Anghe- 
lov), se pregătește să 
intre într-o îndîrjită fi
nală cu sovieticul Alexei 
Șumacov pentru medalia de 
aur a categoriei 48 kg. îna
inte de acest meci. Bercea
nu mi-a vorbit de duritatea 
adversarului, dar și de mij
loacele tehnico-tactlce prin 
care îl poate întrece. E ui
mitor de cîtă fantezie tac
tică e capabil campionul o- 
limpic de la Miinchen. Este 
de admirat. în același timp, 
cu cîtă minuțiozitate își 
pregătește el fiecare meci, 
parcă lucrînd în gînd, mi
nut după minut, cu adver
sarul.

Sperînd în cît mai pre
țioase medalii la lupte gre- 
co romane și la alte spor
turi, închei corespondenta 
de astăzi cu satisfacția ce 
ne încearcă pe toti că suc
cesele românești de la Mont
real continuă...

Valeriu MIRONESCU

luni. Ileana Silai a ratat calificarea 
(a 6-a in semifinala întîi).

Sprinterul Hasley Crawford (Tri
nidad) este noul campion olimpic al 
probei masculine de 100 m. în finala 
căreia a fost cronometrat cu timpul 
de 10”06/100. Medalia de argint a 
fost cucerită de Donald Quarrie 
(Jamaica) — 10”08/100, iar cea de 
bronz a revenit campionului olimpic 
de la Miinchen, sovieticul Valeri 
Borzov, cu 10”14/100. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Harvey Glance 
(S.U.A.) — 10”19/100, Gary Abrahams 
(Panama) — 10”25/100 și John Jo
nes (S.U.A.) — 10”27/100.

Astăzi, duminică. în concursul 
atletic vor evolua și atletii români 
Gheorghe Megelea (suliță, calificări) 
și Gheorghe Cefan (3 000 m obsta
cole, serii).
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Este necesară intensificarea Guvernul portughez a primit învestitura NAȚIUNILE UNITE

raporturilor economice mtereuropene
Intervenția reprezentantului român la sesiunea ECOSOC

GENEVA 24 (Agerpres). — Plenara 
Consiliului Economic si Social al 
O.N.U., care își continuă lucrările la 
Geneva, a trecut la abordarea punc
tului privind cooperarea regională. 
Sînt examinate rapoartele de activi
tate și se definesc direcțiile viitoare 
de acțiune ale comisiilor economice 
ale O.N.U. pentru Europa. America 
Latină, Asia, Africa și Asia de Vest.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor. șeful delegației române la cea 
de-a doua parte a sesiunii ECOSOC, 
ambasadorul Constantin Ene. referin- 
du-se la activitatea Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./ 
O.N.U.), a subliniat atenția pe care 
țara noastră o acordă comisiei ca 
unul din importantele instrumente în 
măsură să contribuie la dezvoltarea 
și diversificarea cooperării între ță
rile europene, să dea un nou impuls 
colaborării între țările din regiune 
și celelalte țări ale lumii. Româ
nia — a spus el — consideră că ac
tivitatea C.E.E./O.N.U. trebuie să se 
înscrie în eforturile globale avînd 
drept scop edificarea unei noi or
dini economice internaționale. Reali
zarea acestui obiectiv presupune creș
terea contribuției comisiei la desfă
șurarea și lărgirea raporturilor din
tre toate statele membre ne o bază 
de egalitate și echitate. Ea trebuie 
să faciliteze crearea condițiilor pen
tru eliminarea restricțiilor discrimina
torii și a obstacolelor din calea co
merțului si cooperării economice eu
ropene. să acorde o atenție sporită

problemelor privind utilizarea surse
lor de materii prime și energie, să-și 
aducă contribuția la promovarea unor 
raporturi economice stabile intre 
țările din Europa, inclusiv pe plan 
subregional, la asigurarea accesu
lui nestingherit la cuceririle științei 
și tehnologiei. Ia abordarea și solu
tionarea problemelor specifice ale 
țărilor in curs de dezvoltare din 
regiune.

In opinia României — a relevat el 
— problemele regiunii europene nu 
trebuie examinate separat, ci ca fă- 
cînd narte din vastul complex mon
dial de chestiuni pe care guvernele 
se străduiesc să le soluționeze, prin 
acțiuni colective. în cadrul O:N.U. 
Ca urmare, comisia ar trebui să i- 
dentifice preocupările comune ale 
țărilor europene și ale altor țări ale 
lumii in vederea facilitării cooperă
rii intre acestea și a sprijinirii, în 
acest mod, a eforturilor țărilor in 
curs de dezvoltare.

Este de la sine înțeles, a subliniat, 
în încheiere, vorbitorul, că în acest 
proces trebuie avută în vedere și ne
cesitatea ameliorării metodelor și 
procedurilor de lucru ale comisiei, 
democratizării raporturilor dintre 
țările membre in procesul conlucră
rii în cadrul C.E.E./O.N.U. Calea 
pentru atingerea acestui scop este, 
în concepția României, adoptarea de 
către comisie a normelor și regulilor 
democratice ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa.

LISABONA 24 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul în cadrul ceremoniei de în
vestitură a noului guvern portughez, 
desfășurată vineri seara la Lisabona, 
președintele Ramalho Eanes a sub
liniat, printre altele, că „de capaci
tatea guvernului de a transforma in 
măsuri concrete principiile Constitu
ției va depinde în mare măsură sta
bilizarea situației politice interne". 
De realismul acestor măsuri depinde 
dezvoltarea relațiilor sociale și eco
nomice ce vor conduce la crearea 
unui stat democratic și la socialism, 
prevăzută de Constituție.

Președintele s-a referit, în conti
nuare, la „punctele critice" ale ac
tualei situații din Portugalia — în- 
vățămîntul, locuințele, sănătatea și 
securitatea socială,- agricultura și 
pescuitul. El a atras atenția că po
porul portughez nu va accepta o po
litică de austeritate și de sacrificii 
decît dacă ea va fi conjugată cu ac
țiuni hotărîte de combatere a nedrep
tăților și a dezechilibrelor regionale. 
O astfel de acțiune necesită anga
jarea tuturor forțelor politice și so
ciale ale țării, la care președintele a 
făcut apel.

In discursul său, primul ministru 
Mario Soares a declarat că guvernul 
pe care îl conduce se angajează „să 
acționeze cu hotărîre și curaj și să-și 
asume toate responsabilitățile", 
adăugind că această atitudine trebuie 
să fie adoptată de toți locuitorii țării. 
„Sarcina noastră — a menționat el 
— este o sarcină colectivă, naționa
lă". Mario Soares a arătat că primul 
obiectiv al guvernului pe care îl 
conduce va fi lichidarea subdezvol
tării care marchează încă importante 
sectoare de activitate ale țării.

Apreciind cuceririle revoluționare 
realizate pînă acum ca ireversibile, 
el a precizat că forului legislativ nu-i

vor fi propuse noi naționalizări, că 
reforma agrară va fi continuată, iar 
proiectul legislativ privind controlul 
muncitoresc va fi supus ratificării 
Adunării Republicii în cel mai scurt 
timp.

In legătură cu politica externă, pri
mul ministru a reafirmat că Portu
galia este hotărîtă să-și dezvolte re
lațiile cu toate țările lumii, pe baza 
principiului neamestecului în trebu
rile interne. El a menționat, totodată, 
că este necesar să se pună capăt cît 
mai curind disensiunilor dintre Por
tugalia și fostele sale colonii, deveni
te state independente.

In încheiere, primul ministru por
tughez a dat asigurări opoziției că 
punttu! de vedere al acesteia va fi 
ascultat. El a specificat însă că a 
sosit ora fermității, pentru a asigura 
guvernului „condițiile necesare gu
vernării".

Situația din Liban
Un nou acord de încetare 

" a focului
BEIRUT 24 (Agerpres). — După 

cum informează agențiile de presă, 
sîmbătă a fost încheiat, la Beirut, un 
acord de încetare a focului. Potrivit 
acestuia, toate părțile aflate în con
flict urmează să înceteze imediat fo
cul pe întregul teritoriu al Libanu
lui. iar forțele arabe de urgență, tri
mise de Liga Arabă, să fie instalate, 
în Beirut, de-a lungul celor 8 km 
ai liniei de demarcație. Acordul a 
fost încheiat în prezenta trimisului 
special al Ligii Arabe, Hassan Sabri 
El Kholi. -

Ordinea de zi provizorie a viitoarei
sesiuni a Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— La sediul O.N.U. a fost difuzată 
ordinea de zi provizorie a celei de-a 
XXXI-a sesiuni a Adunării Gerierale 
a Organizației Națiunilor Unite, care 
va începe la 21 septembrie.

Agenda cuprinde un număr de 119 
puncte reprezentînd importante pro
bleme internaționale actuale. O parte 
dintre acestea se referă la măsuri si 
inițiative constituind etape prelimi
narii în direcția realizării dezarmării, 
cum ar fi interzicerea fabricării unor

Un îndemn la acțiune 

definitive a politicii și
NAȚIUNILE UNITE — Corespon

dentul nostru transmite : Secretaria
tul O.N.U. a anunțat intrarea în vi
goare a „Convenției internaționale 
pentru reprimarea și eliminarea cri
mei de apartheid". Potrivit prevede
rilor sale, documentul se consideră 
viabil la o lună după prezentarea 
instrumentelor de ratificare de către 
cel de-al douăzecilea stat semnatar. 
Secretariatul O.N.U. a făcut cunos
cut că Siria a fost cel de-al douăze
cilea stat semnatar.

„Convenția internațională pentru 
reprimarea și. eliminarea crimei de 
apartheid" a fost elaborată la cea 
de-a XXVIII-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

Convenția califică politica de apart
heid drept o crimă împotriva uma

EFORTURI PE CALEA PROGRESULUI
ÎN ȚĂRI ÎN CURS DE DEZVOLTARE■
ABIDJAN. Sub denumirea de 

„Planul palmierilor", guvernul Coas
tei de Fildeș a inițiat o vastă acțiu
ne privind extinderea plantațiilor de 
palmieri de ulei, de cocotieri, de 
arbori de cauciuc, de cafea și 
cacao, de banane și ananas, bogății 
de seamă ale țării. în ce privește 
plantațiile de palmieri de ulei, de 
care se îngrijește societatea de stat 
„Sodelpam". suprafețele au sporit re
cent de la 76 01)0 la 84 000 de hectare, 
Coasta de Fildeș ocupind acum pri
mul loc în lume în acest domeniu. 
Suprafețele de cocotieri au sporit, de 
asemenea, de la 12 000 la 40 000 hec
tare. O altă cultură tradițională — 
arborele de cauciuc — a fost extinsă 
cu încă 21 000 hectare numai anul a- 
cesta. astfel incit se scontează a se 
obține in plus circa 19 000 tone de 
latex.

BOGOTA. Columbia și Guatemala 
au semnat, la Bogota, un acord de 
cooperare tehnico-științifică. destinat 
să faciliteze înfăptuirea obiectivelor 
dezvoltării lor economi co-soci ale. 
Cooperarea se va concretiza în exe
cutarea unor programe specifice,' 
schimburi de specialiști și oameni de 
știință, acordarea de burse de studii, 
schimb de documentație și transfer 
de tehnologie.

QUITO. Continuă lucrările în ve
derea punerii in funcțiune a unei 
fabrici de produse farmaceutice în a- 
propiere de Quito. Lucrările de con
strucție pentru realizarea acestui o- 
bfectiv — care va folosi, intre altele, 
și o serie de plante specifice regiunii 
pentru fabricarea medicamentelor — 
au început în anul trecut.

DELHI. India are în prezent un 
comerț deosebit de activ cu țările

producătoare de petrol din Asia, A- 
frica și Orientul Mijlociu. Valoarea 
produselor indiene exportate în a- 
ceste țări a crescut de la 1,2 mili
arde rupii în anul financiar 1972— 
1973 la 4,2 miliarde rupii în 1974— 
1975. In același timp, au fost impor
tate din aceste țări produse a căror 
valoare a crescut de la 1,6 miliarde 
rupii în 1972—1973 la 3,3 miliarde ru
pii în anul financiar trecut. Nomen
clatorul de produse indiene vîndute 
în aceste țări include, pe lîngă iută, 
minereu de fier si ceai — produse 
tradiționale la export — articole 
provenind din industria chimică și 
farmaceutică, produse ale industriei 
electromecanice, motoare și echipa
ment electric, cauciuc industrial și 
altele.

CIUDAD DE MEXICO. Deficitul 
balanței comerciale a Mexicului s-a 
redus cu 16 la sută în primele cinci 
luni ale acestui an. ca urmare a spo
ririi exporturilor cu 11 la sută și a 
reducerii importurilor cu 3.2 la sută, 
comparativ cu anul trecut. în perioa
da ianuarie-mai 1976 exporturile 
mexicane s-au cifrat la 16,888 mili
arde pesos, față de 15 miliarde pesos 
în aceeași perioadă a anului 1975.

COLOMBO. In primul semestru al 
acestui an. Republica Sri Lanka a 
obtinut. pe seama exporturilor sale 
netradiționale. venituri duble în 
comparație cu cele realizate în peri
oada corespunzătoare a anului tre
cut. Totalul respectivelor exporturi 
s-a cifrat la 339,8 milioane rupii, 
sumă din care 131,5 milioane rupii au 
fost obținute pentru combustibilii li
vrați navelor și avioanelor care au 
făcut escale în această țară.

agențiile de presă

BRUXELLES

Negocierile dintre „cei nouă“ în probleme bugetare
BRUXELLES 24 (Agerpres). — La 

Bruxelles a avut loc o reuniune a 
C.E.E. la nivel ministerial, în cadrul 
căreia a fost examinat proiectul de 
buget al Pieței comune pe exercițiul 
financiar 1977. Participanții nu au 
aprobat propunerile prezentate de 
Comisia C.E.E., care prevăd un pla
fon de cheltuieli de 9,26 miliarde 
unități de cont (circa 11 miliarde do
lari), acceptînd numai 8.66 miliarde

unități de cont. Au fost reduse ast
fel, cu circa 13 milioane u.c., credi
tele destinate fondului social al 
C.E.E.. iar ajutorul pentru dezvolta
re a fost diminuat de Ia 217 la 92 
milioane u.c.

Miniștrii participant! la reuniune 
au respins cererea prezentată de o 
delegație a Parlamentului vest-euro- 
pean prin care se solicita dublarea 
fondului social al C.E.E.

Președintele Republicii 
Populare Benin, Mathieu Kere- 
kou, a sosit ieri la Alger, pentru o 
scurtă vizită oficială. El va avea 
convorbiri cu președintele Houari 
Boumediene asupra unor probleme 
ale relațiilor bilaterale și a unor as
pecte ale situației internaționale ac
tuale.

Convorbiri tanzaniano- 
chineze. La Dar es Salaam au 
avut loc convorbiri între Julius Nye- 
rere, președintele Tanzaniei, și Sun 
Cien, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, conducătorul 
unei delegații guvernamentale aflate 
în vizită în Tanzania. Părțile au e- 
fectuat un schimb de opinii în pro
bleme privind promovarea în conti
nuare a relațiilor de prietenie și coo
perare chino-tanzaniene. precum și 
asupra unor aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

H fost eliberat, vineri- din 
închisoare Luis Lucio Lobato, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Spania. El 
a beneficiat de o modificare adusă 
recent. Codului penal. Agenția France 
Presse menționează că Lobato și-a 
petrecut, în total, aproximativ 25 de 
ani de viață în închisorile spaniole.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a cerut ne
gociatorilor celor două comunități 
din Cipru, greacă și turcă, să reia 
consultările consacrate găsirii unei 
soluții la problema cipriotă. Secreta
rul general al O.N.U., sub ale cărui 
auspicii s-au desfășurat rundele pre
cedente de convorbiri, a propus ca 
aceste negocieri să fie reluate la 
începutul lunii viitoare.

Președintele Venezuelei, 
Carlos Andres Perez, a anunțat că a 
ajuns la un acord cu omologul său 
columbian. Alfonso Lopez Michelsen, 
în legătură cu închiderea definitivă a 
diferendului dintre cele două state 
privind delimitarea frontierei colum-

biano-venezuelene în zona platfor
mei continentale la Marea Caraibilor 
— anunță agenția Inter Press Ser
vice.

Ambasadorul Pakistanu
lui la Delhi, Sayed Fida Hassan, 
și-a prezentat, sîmbătă, scrisorile de 
acreditare președintelui Indiei, Fak- 
hruddin Aii Ahmed — act care mar
chează restabilirea relațiilor diploma
tice dintre cele două țări, rupte în 
urma conflictului militar indo-pakis- 
tanez din 1971.

Reprezentantul perma
nent al S.UX la O.N.U., 
William Scranton, a efectuat o vizită 
la Belgrad, unde a fost primit de 
Miloș Minici, secretar federal pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugosla
via, cu care a efectuat un schimb 
de opinii asupra unor probleme in
ternaționale actuale de interes co
mun.

Seminarul internațional 
„Știința în lumea contem- 
pOrană" desfășurat sub auspiciile 
Organizației Națiunilor Unite pen
tru Educație. Știință și Cultură 
(UNESCO), și-a încheiat lucrările la 
Nairobi.. Au participat numeroși re
prezentanți din țările în curs de dez
voltare și din țări socialiste. In ca
drul dezbaterilor au fost elaborate 
recomandări în vederea acordării de 
către UNESCO de ajutor țărilor în 
curs de dezvoltare în lupta acestora 
pentru progres tehnico-științific.

Contract braziliano-vest-
german. întreprinderea braziliană
„Furnas Centrals Electricas" și So
cietatea vest-germană „Kraftwerk 
Union Ag“ au semnat un contract 
în vederea construirii primelor două
centrale atomice în colaborare vest-
germano—braziliană. Contractele se
referă la livrarea unor componente 
pentru dbuă centrale electrice nu
cleare cu o capacitate de 1 325 MW 
fiecare. Centralele vor fi construite

Semeți și puternici cu Muntele de Diumunt
în Golful Itaorna, la 130 km sud- 
vest de Rio de Janeiro. Ele vor intra 
în funcțiune în 1983 și, respectiv, 
1984.

noi tipuri de arme de distrugere In 
masă și de noi sisteme ale unor ast
fel de arme. încheierea tratatului 
asupra interzicerii totale și generale 
a experiențelor cu arme nucleare. 
Sint incluse, de asemenea, probleme 
legate de consolidarea păcii si secu
rității internaționale, dezvoltarea co
laborării dintre state, pregătirea Con
ferinței generale în problemele de
zarmării. eliminarea ultimelor vesti
gii ale asupririi coloniale și rasiale 
etc.

în vederea eliminării 

practicii de apartheid
nității și. ca atare, o amenințare gra
vă la adresa păcii și securității in
ternaționale.

Documentul conține 16 articole în 
care sînt expuse acțiunile ce se in
clud în categoria crimei de apartheid 
și măsurile de întreprins de către 
statele semnatare pentru prevenirea 
și pedepsirea actelor ce constituie 
crimă de apartheid sau care contri
buie la perpetuarea acestei politici 
inumane.

Adunarea Generală a făcut apel 
către toate guvernele și organismele 
internaționale și neguvernamentale 
să acorde o cît mai mare atenție 
convenției, care reprezintă un pas 
deosebit de important întreprins în 
direcția eliminării totale și definitive 
a politicii și practicii de apartheid.

Dt PRETUTINDENI
• MISTERUL CON

STRUCȚIILOR INCAȘE. 
Pentru a descoperi tainele ve
chilor incași, care au reușit să 
ridice în Anzi, la înălțimi ame
țitoare. construcții pe care o- 
mul modern nu le poate reali
za. chiar recurgind la tehnicile 
cele mai perfecționate, o echipă 
de ingineri britanici va organiza 
o expediție în Ecuador. Expe
diția se va bucura de sprijinul 
guvernului ecuadorian. care va 
furniza elicoptere, diferite alte 
materiale necesare și un număr 
de specialiști. Unul din primele 

«obiective ale acestei 'expediții 
va fi să verifice dacă grotele 
situate în Ecuador. în apropiere 
de granița cu Peru, denumite 
,.Cuevas de los Tayos". fac în- 
tr-adevăr parte dintr-un imens 
lanț de grote traversînd Anzii. 
din Chile în sud și pînă în Co
lumbia. în nord. Potrivit mal 
multor cercetători, ar fi vorba 
de o cale lesnicioasă de comu
nicație. care ar putea explica 
transportarea de către vechii 
constructori a unor imense 
blocuri de piatră la înălțimi 
atît de mari.

transmit:
Deputatul comunistPancra- 

zio de Pasquale a fost ales președin
te al Adunării regionale a Siciliei. 
Este pentru prima oară cînd un 
membru al Partidului Comunist Ita
lian deține această funcție.

împrumut. Banca mondială a 
hotărît să acorde Iugoslaviei un îm
prumut de 100 milioane dolari. Suma 
va fi rambursată în cinci tranșe de 
cîte 20 milioane dolari. în perioada 
1980—1984. cu o dobîndă de 8.1 la 
sută. Anul trecut. Iugoslavia a pri
mit din partea Băncii mondiale un 
împrumut de 50 milioane dolari.

Reuniunea Consiliului de 
asociere C.E.E.-Turcia, care 
urma să înceapă ieri la Ankara, a 
fost amînată pentru o dată ulte
rioară. Amînarea se datorează faptu
lui că guvernul de la Ankara nu a 
considerat ca satisfăcătoare ofertele 
prezentate de C.E.E. privind comer
țul cu produse agricole, libera cir
culație a mărfurilor, precum și viito
rul statut al muncitorilor turci imi
grați în cele nouă țări membre.

Artiști din 24 de țări din 
America Latină și zona Ca
raibilor vor Partic'Pa la festivalul 
artistic „Carifesta", organizat în ca
pitala Jamaicăi, Kingston. Evenimen
tul, apreciat a fi cel mai important 
de acest fel din emisfera vestică, are 
ca obiectiv central conservarea și

dezvoltarea valorilor artistice și cul
turale naționale -ele țărilor din re
giune.

Un comunicat comun dat 
publicității la încheierea vizitei mi
nistrului afacerilor externe al In
diei. Y. B. Chavan, în Indonezia 
arată că cele două țări și-au reafir
mat angajarea lor față de politica 
de nealiniere. Ambele părți și-au ex
primat opoziția fată de politica de 
apartheid a Republicii Sud-Africane, 
declarind sprijinul lor ferm pentru 
popoarele Zimbabwe și namibian.

Cea de-a 100-a ediție a 
festivalului muzical „Ri
chard Wagner", care sedesfă- 
șoară, în fiecare an, în orașul natal 
al compozitorului. Bayreuth, a în
ceput vineri prin primele acorduri 
ale operei „Maeștrii cîntăreți din 
Niirnberg". Lucrarea marelui com
pozitor a fost prezentată publicului 
într-o nouă versiune scenică, sub 
bagheta dirijorului Karl Boehm.

Populația U.R.S.S. era 13 
1 iulie 1976, de 256 700 000 de locui
tori — anunță agenția T.A.S.S.

Institutul ecuadorian pen
tru reforma agrară va acorda 
12 689 hectare de terenuri cultivabile 
unui număr de 40 de cooperative să
tești din provinciile Guayas și Los 
Rios, în părțile centrală și occiden
tală ale țării. Această măsură se în
scrie pe linia transpunerii în prac
tică a planului național de reformă 
agrară.

• MAI BINE MAI TIR
ZIU DECIT NICIODATĂ. 
Deunăzi, în R.F. Germania a 
fost arestat un anume Friedrich 
Schwend. Persoana în cauză s-a 
făcut „remarcată", în cel de-al 
doilea război mondial, pentru 
serviciile aduse naziștilor. în 
domeniul falsificării de bani. 
Schwend a fost autorul unei 
afaceri de proporții : milioane 
de bancnote britanice au fost 
contrafăcute în scopul de a sa
bota valuta britanică. (Aceasta 
a și determinat, de altfel. Ban
ca Angliei să anuleze. în peri
oada de sfirșit a conflagrației, 
întreaga serie a biletelor de 5 
și 10 lire emise). Ironia soartei : 
sosit la începutul acestei luni la 
Bonn — se presupune, dintr-o 
tară latino-americană, unde a 
stat ascuns mai bine de 20 de 
ani — fostul maestru în ale fal
sificărilor nu a avut cu ce să-și 
achite nota de hotel. Predat po
litiei de proprietarul hotelului, 
el a fost identificat și arestat, 
urmînd să fie remis autorități
lor judiciare, care îl căutau 
pentru crime de război.

• VICTIME DIN A 
DOUA GENERAȚIE. Au
toritățile municipale ale capi
talei nipone au hotărît să se a- 
corde asistență medicală gra
tuită copiilor ai căror părinți 
au fost afectați de radiațiile 
provocate de exploziile bombe
lor atomice de la Hiroșima și 
Nagasaki și care, la rîndul lor, 
prezintă diferite anomalii sau 
malformații. Se apreciază că 
numărul acestor victime — din 
a doua generație — ale armelor 
atomice se ridică la aproxima
tiv 12 500.

CAPRICIILE VREMII
ROMA 24 (Agerpres). — Mai multe 

regiuni din nordul Italiei au avut de 
suferit în ultimele zile de pe urma unor 
furtuni violente însoțite de ploi pu
ternice. Provincia cea mai afectată a 
fost Liguria ; în capitala acesteia, o- 
rașul Genoa, în zona gării centrale, 
numeroase șutomobile au fost luate 
pur și simplu pe sus. La Livorno, 
forța vîntului a fost atît de mare, 
îneît acoperișurile multor clădiri au 
fost smulse, iar cablurile rețelelor te
lefonice au fost rupte. In apropierea

acestui oraș s-au produs inundații, 
ca de altfel și în regiunea Friuli. 
Frontul de furtună s-a deplasat apoi 
spre sud. afectînd regiunile centrale 
ale peninsulei, unde s-au înregistrat 
scăderi de temperatură neobișnuit? 
pentru această perioadă a anului. La 
peste 2 500 de metri, în Munții Dal- 
mați. s-au semnalat căderi de zăpa
dă. In Toscana, grindina a provocat 
mari pagube, mai ales în zonele viti
cole. iar trăsnetele au produs avarii 
la mai multe centrale electrice.

• VEHICUL SUBMA
RIN TELECOMANDAT. 
Societatea irlandeză „Winn 
Technology" a pus la punct un 
vehicul submarin telecomandat 
care poate îndeplini cu precizie 
diverse misiuni pe fundul mă
rii. El este echipat cu șase roți 
independente și cu un braț mo
bil care alege dintr-un compar
timent de scule unealta nece
sară. Legătura cu suprafața, este 
asigurată printr-un cablu, care 
servește atît pentru transmite
rea comenzilor, cît și pentru a- 
limentarea cu energie. Perioada 
de lucru pe fundul mării este 
de trei luni, după care se im
pune o revizie tehnică.

An de an, opinia publică progresistă din întreaga 
lume marchează, în perioada 25 iunie-27 iulie — date 
care evocă declanșarea, in 1950, a agresiunii împotri
va R.P.D. Coreene și semnarea, trei ani mai tirziu, a 
armistițiului de la Panmunjon, ce a consfințit victoria 
eroicei Cores populare — „Luna de solidaritate cu 
lupta poporului coreean". Animat de sentimente de 
caldă și frățească prietenie față de poporul coreean, 
poporul român și-a exprimat și in acest an, ca și in 
anii trecuți, prin numeroase adunări, mitinguri și alte 
manifestări, solidaritatea militantă față de năzuințele 
cele mai fierbinți ale națiunii coreene : unificarea 
pașnică și independentă a patriei, fără amestec din 
afară. La încheierea acestei luni publicăm reportajul 
de mai jos.

Cel ce vizitează Kun- 
gasan. „Muntele de Dia
mant". își îndeplinește 
una din cele mai mari do
rințe ale vieții — spun 
coreenii, vrînd să sugere
ze frumusețea neasemuită 
a acestui monument al 
naturii. Kungasanul este 
considerat, pe bună drep
tate. un simbol al mă
reției și al permanentei 
poporului coreean pe a- 
ceste meleaguri. De la pi
torescul Wonsan, port la 
Marea de Est și puternic 
centru industrial, șoseaua 
urmează linia litoralului, 
înscriind complicate ser
pentine printre dealurile 
acoperite — ca pretutin
deni pe cuprinsul R. P. D. 
Coreene — de nesfîrșite 
livezi. Cu un sfert de se
col în urmă, șoseaua era 
dublată de calea ferată 
ce lega Phenianul de 
Seul. Din vechiul drum 
de fier nu a mai rămas 
insă nimic. Reconstituim 
traiectoria lui după orbi
tele întunecoase ale cîte 
unui tunel, după ruinele 
podurilor care au traver
sat e.îndva văile abrupte 
sau albiile pîrîurilor ce-și 
caută ieșire la mare.

Unul dintre însoțitorii 
noștri revine în aceste 
locuri după 30 de ani. El 
caută cu privirea imagini 
adine imprimate în me

morie în vremea copilă
riei. Ne arată undeva în 
zare fosta vatră a satului 
natal. Dar. ca alte mii și

aici, «în vremuri de res
triște, alinare suferințe
lor cauzate de domina
ția străină. Iar muntele 
a fost întotdeauna și 
reazem în luptă. Văile 
lui au slujit ca loc de 
refugiu celor prigoniți, 
iar în anii grei ai războ
iului, ca scene de apri
ge bătălii. Li Iăng Suk. 
tînăra sprintenă ca o 
căprioară ce ne-a fost 
călăuză pe cărările Mun
telui de Diamant, ne po
vestește cu emoție le
gendele despre colinele 
inaccesibile nouă, situa
te în apropierea liniei 
de demarcație : Wolbisan

însemnări de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

mii de așezări coreene, 
satul a fost distrus în 
timpul războiului. Și. tot 
ca în mii și mii de ca
zuri. el a renăscut din 
cenușă.

Și la Kungasan. în ini
ma muntelui, unde astăzi 
se află o frumoasă stațiu
ne balneară, 's-au schim
bat multe. Urcînd poteci
le abrupte. străbătînd 
„amfiteatrele" dăltuite în 
granit, intri într-o lumea 
„tinereții fără bătrînețe".

Cîteva tomuri nu ar pu
tea cuprinde în filele lor 
sutele de legende și cîn- 
tece create de popor. în 
care este slăvită frumu
sețea Mjntelui de Dia
mant. La intrarea in „Ma
rele amfiteatru" al mun
telui. străjuit de 12 000 de 
piscuri, se află trei stînci 
uriașe, care au stimulat 
cel mai mult imaginația 
populară

De veacuri, coreenii 
cîntă frumusețea Mun
telui de Diamant, găsind

șl Cota 351. De pe Wol
bisan a început, la 2 iu
nie 1953, marea ofensivă 
a ostașilor Coreei popu
lare pentru cucerirea 
Cotei 351. Ce mare im
portanță strategică avea 
această colină se poate 
deduce din înseși apre
cierile unor comandanți 
americani, care declarau 
că „mai bine pierd Seulul 
decît Cota 351". Atacul 
fulger a fost încununat 
de victorie. Dar bătă
lia nu se terminase. O 
contraofensivă de ma
re anvergură avea să fie 
organizată chiar a doua 
zi. Mii de avioane, spri
jinite de sute de nave 
concentrate în zona li
toralului, și-au revărsat 
încărcătura de foc timp 
de cinci zile, aproape 
fără întrerupere, peste 
această colină. Cinci me
tri de stîncă au fost 
dislocați atunci, Cota 351 
a devenit Cota 346. 
Dar ea a fost apărată cu

dîrzenie șl eroism. S-au 
scris și se vor mai scrie, 
fără îndoială, multe to
muri despre faptele de 
vitejie ale eroilor care 
au dat aici suprema 
jertfă pentru apărarea 
pămîntului patriei. A- 
cestea sînt legendele noi 
ale Muntelui de Diamant, 
scrise cu sînge de cei că- 
zuți la datorie.

Am văzut la Wonsan o 
impresionantă operă re
voluționară, inspirată din 
lupta pentru apărarea 
Cotei 351. Opera este 
dedicată femeilor din 
Namgan, o mică așezare 
de pe malul fluviului cu 
același nume, și recon
stituie secvențe răscoli
toare din timpul bătăliei. 
Intr-una din zilele ho- 
tărîtoare, cînd ostașii 
coreeni erau aproape în
cercuit! de trupele ina
mice, podul peste flu
viu a fost distrus. In- 
fruntînd valurile înspu
mate ale fluviului, fe
meile din Namgan au 
durat un adevărat pod 
viu, făcînd să ajungă la 
Cota 351 lăzile cu mu
niții.

Podul peste Namgan 
nu a fost încă reconstruit. 
Pilonii săi de beton 
stau însă adînc înfipți 
în mijlocul fluviului. Și 
fără îndoială că, așa 
cum ne spuneau priete
nii coreeni, va sosi ziua 
cînd ei vor susține un 
nou arc de oțel, resta
bilind legătura între Phe
nian și Seul, odată cu 
împlinirea celei mai fier
binți năzuințe a poporu
lui coreean — de a trăi 
într-o patrie unită, inde
pendentă și prosperă.

Florea CEAUȘESCU 
Dumitru ȚINU

In U.R.S.S. a fost lansat 
satelitul de telecomunicații 

„MOLNIA-1"
MOSCOVA 24 (Agerpres). — In 

Uniunea Sovietică a fost lansat sate
litul de telecomunicații „Molnia-1“, 
destinat asigurării exploatării siste
melor de legături radio-telefono-te- 
legrafice îndepărtate, precum și 
transmiterii programelor televiziunii 
centrale sovietice în punctele de pe 
rețeaua „Orbita", aflate în cele mai 
îndepărtate zone ale U.R.S.S.

Satelitul a fost înscris pe o orbită 
eliptică avînd la apogeu 39 059 kilo
metri', în emisfera nordică, și peri- 
geul la 499 kilometri, în emisfera su
dică. Perioada de rotație este 11 ore 
și 41 minute. înclinația orbitei față 
de Ecuator este de 62,9 grade.

La bordul satelitului „Molnia-1“ se 
află instalații pentru retransmiterea 
programelor de televiziune' și asigu
rarea unor legături radio pe mai 
multe canale, aparatură de comandă 
și măsură, precum și sisteme de 
orientare, de corecție a orbitei și de 
asigurare cu energie a satelitului.

NOI DATE DESPRE 
„PLANETA ROȘIE“
PASADENA 24 (Agerpres). — Ana

liza fotografiilor de pe Marte, reali
zate de aparatele de la bordul son
dei spațiale „Viking", a dus la des
coperirea unor nori care, potrivit 
opiniilor specialiștilor de la centrul 
de control al zborului de la Pasade
na, se aseamănă ca formă cu norii 
Cumulus din atmosfera terestră. Cu
loarea exactă a acestor nori marțieni 
nu a putut fi stabilită, fotografiile 
fiind făcute în alb-negru. Pe aceeași 
fotografie apar, de asemenea, o stîncă 
mare, precum și o colină care are în
fățișarea unei dune de nisip.

Pe de altă parte, la centrul de 
control s-a anunțat că defecțiunea 
ivită la brațul mecanic al excavato
rului sondei spațiale nu este de na
tură să împiedice desfășurarea ulte
rioară a experiențelor.

„Poarta Saharei“, deschisă 
civilizației industriale

In prim-plan — gol
ful, cu coastele sale 
nisipoase, larg deschi
se spre Meditepana. Pe 
fundal — oaza de la 
Chenini, una dintre 
cele mai frumoase 
insule de verdeață din 
marea nisipurilor sa- 
hariene. „Paradisul 
terestru" l-au botezat 
berberii, primii săi lo
cuitori, iar apoi arabii 
i-au dat actualul său 
nume — Gabes. Situat 
Ia confluența dintre 
Africa neagră și Me- 
diterana, Gabăs a de
venit, încă din vremea 
fenicienilor, un impor
tant centru comercial, 
care și-a extins me
reu activitatea în epo
ca romană și cea mu
sulmană, dar a cunos
cut un puternic declin 
în perioada dominației 
coloniale.

Anii de după inde
pendența Tunisiei și 
proclamarea republicii 
— 25 iulie 1957 — au 
redat Gabăs-ului ve
chile vocații, la care 
s-au adăugat însă al
tele noi. La Ghan- 
nouch, zonă limitrofă 
a orașului, a luat naș
tere o puternică in
dustrie chimică. Aici 
s-a construit cea mai 
mare uzină de pre
lucrare a fosfaților de 
pe continentul african. 
Două centrale termi
ce, care furnizează 70 
la sută din consumul 
de energie electrică al 
întregii țări, un port 
comercial ce poate 
primi vase cu o capa
citate de 100 000 tone, 
o conductă de gaze, 
fabrici de mase plasti
ce și ciment sînt alte 
elemente ale platfor

mei industriale a Ga- 
bes-ului. Bogatele re
surse fosfatice ale re
giunii, precum și des
coperirea unor impor
tante zăcăminte de 
gaze naturale în Gol
ful Gabăs deschid noi 
perspective dezvoltării 
industriale. De fapt, 
aici a și început con
strucția unei mari uzi
ne de îngrășăminte 
fosfatice, care, odată 
terminată, va marca 
realizarea celui mai

Note de drum 
din Tunisia

important proiect in
dustrial de după inde
pendență.

Dezvoltarea indus
triei — ne spunea dl. 
Othman Lellia, primul 
delegat al guvernora- 
tului Gabeș — este 
strîns legată de pro
gresul agriculturii, 
care ocupă încă un loc 
preponderent în eco
nomia regiunii. înte
meiat multă vreme pe 
practici tradiționale, 
acest sector a înregis
trat mutații notabile 
în direcția moderniză
rii. Mecanizarea cul
turilor cerealiere, ex
tinderea terenurilor 
irigate, fixarea deșer
tului și sporirea surse
lor de apă — sînt tot 
atitea direcții prin care 
se acționează spre 
creșterea și diversifi
carea producției. Pro
blema acoperirii defi
citului de apă continuă 
însă să condiționeze 
dezvoltarea viitoare a

agriculturii. Tocmai de 
aceea a fost elaborat 
și pus în aplicare un 
amplu „plan director" 
de folosire și conser
vare a apelor.

Coexistența deșertu
lui și' *a  oazei, a lito
ralului și înălțimilor 
montane conferă Ga- 
b<5s-ului un loc privi
legiat în dezvoltarea 
turismului. O rețea 
modernă de hoteluri, 
perfect Integrată în 
peisajul pitoresc și 
contradictoriu al „ma
relui sud", primește an 
de an tot mai mulți 
turiști.

Implantarea unei 
puternice industrii 
aici, la „poarta Saha- 
rei“ — ne spuneau 
colegii noștri de la 
ziarul ,,A1 Amal", or
gan al Partidului 'So
cialist Desturian — se 
înscrie în coordonate
le politicii economice 
promovate de guver
nul tunisian, care ur
mărește eliminarea 
discrepanțelor locale 
și asigurarea unei dez
voltări echilibrate a 
tuturor regiunilor ță
rii. Spre aceleași o- 
biective țintesc și ac
țiunile de dezvoltare 
social-economică pre
văzute în proiectul 
viitorului plan cinci
nal (1977—1981). Reali
zarea lor ar permite 
ceea ce specialiștii tu- 
nisieni numesc „deco- 
lajul economic", adică 
desprinderea din chin
gile subdezvoltării și 
înscrierea pe orbita 
unui autentic și rapid 
progres social.

Gh. CERCEEESCU

• „ARHITECTURĂ VIE". 
Acvariile cu pești exotici cu
nosc. în prezent, o neaștep
tată vogă în multe țări ale 
lumii — consemnează ziarul 
„Times". Tot mai multe birouri, 
parcuri, baruri, restaurante își 
înscriu în inventarul lor acva
rii. desemnate și sub expresia 
plastică de „arhitectură vie". A 
luat naștere o adevărată in
dustrie a acvariilor de cele mai 
diferite forme și mărimi, pre
turile variind între 50 și 10 000 
de dolari bucata. Numai în 
S.U.A., cifra de afaceri a fir
melor respective s-a ridicat a- 
nul trecut la 60 milioane de 
dolari. Intrucît peștii de acva
riu au nevoie de îngrijiri spe
ciale. este pe punctul de a se 
crea și o subramură anume a 
medicinii veterinare.

• OMUL Șl BIO
SFERA. O expediție Interna
țională va efectua un studiu 
amănunțit al sistemului ecolo
gic al junglei amazoniene. în
tr-o zonă aflată pe teritoriul Ve
nezuelei. La această acțiune par
ticipă, alături de țara-gazdă. 
Statele Unite și R.F. Germania. 
Realizat în cadrul programului 
UNESCO „Omul și biosfera", 
acest proiect urmează să furni
zeze guvernului venezuelean in
formațiile necesare unei ex
ploatări mai raționale a resur
selor forestiere și conservării 
diferitelor esențe de arbori.

• ATENȚIE LA TRAN
CHILIZANTE. Administrația 
pentru produsele alimentare și 
farmaceutice dinS.U.A. (F.D.A.) 
a avertizat pe consumatoarele 
de tranchilizante pe bază de 
valium și librium că aceste pre
parate utilizate în timpul sar
cinii pot avea efecte negative 
asupra noilor născuti. F.D.A. a 
cerut tuturor fabricilor care 
produc aceste preparate să im
prime pe ambalajul tranchili
zantelor amintite avertismentul 
că utilizarea lor poate produce 
malformații congenitale.
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