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ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
lucrare de care depinde nemijlocit nivelul recoltei,
solicită o puternică mobilizare a forțelor satului

în ultimele zile a plouat abundent în toată țara. Ca urmare a fost 
refăcută rezerva de umiditate din sol pe o adincime apreciabilă. Dar, 
asa cum se știe, recolta depinde nu numai de condițiile climatice, ci 
mai ales de munca oamenilor, de priceperea si hărnicia lor. de modul 
cum execută lucrările de întreținere a culturilor.

Pentru a folosi din plin condițiile 
favorabile oferite de natură, este ne
cesar ca mecanizatorii, cooperatorii, 
absolut toți locuitorii satelor să lu
creze din zori și pînă noaptea la pră
șit. asigurînd astfel cele mai bune 
condiții pentru dezvoltarea plantelor, 
pentru obținerea unor recolte mari 
la hectar. >

Comandamentul central a apreciat in 
ultima sa ședință că rezultatele obți
nute pînă acum la prășit nu sînt pre
tutindeni mulțumitoare. Astfel, pină. 
Ia 12 mai. potrivit datelor cen
tralizate la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, prima prașilâ 
mecanică la sfecla de zahăr s-a făcut 
pe 30 la sută din suprafețe, iar cea 
manuală pe 83 la sută. Floarea-soare- 
lui a fost prășită în proporție de 26 
la sută mecanic și 31 la sută manual. 
La cartofi, aceste lucrări au fost fă
cute pe 42 și. respectiv. 21 la sută 
din suprafețe. Dacă avem in vedere 
că în. această primăvară însămin- 
tările au fost făcute mai devreme, iar 
culturile sînt mai dezvoltate decît în 
alți ani. rezultă că lucrările de în
treținere a culturilor sînt întirziate. 
Comandamentul- central a apreciat că 
există mari diferențe în ce privește 
stadiul prășitului între unități vecine 
și chiar între județe cu condiții cli
matice asemănătoare. Iată cum se 
prezentau lucrările de întreținere la 
floarea-soarelui la 12 mai in coope
rativele agricole din județele situate 
în zona în care semănatul s-a înche
iat cu aproximativ o lună în urmă :

Prășit mecanic : Bihor — 91 la sută; 
Buzău — 69 la sută : Tulcea și Brăila 
— 31 la rută ; Ialomița — 29 la sută ; 
Olt — 27 la sută ; Arad — 21 la sută ; 
Constanta — 20 la sută ; Teleorman 
și Timiș — 18 la sută : Dolj — 12 la 
sută ; Ilfov — 10 la sută.

Prășit manual : Olt — 73 la sută ; 
Buzău — 66 la sută ; Ilfov — 65 la

sută ; Teleorman — 63 la sută ; Bi
hor — 44 la sută ; Dolj — 40 la sută ; 
Timiș — 19 la sută ; Tulcea — 10 la 
sută ; Ialomița — 9 la sută ; Constan
ța — 7 la sută : Arad — 4 la sută.

Ce se așteaptă ? Nu a sosit oare 
timpul pentru executarea acestei lu
crări ? Nici nu încape discuție. Plan
tele sint inalte de o palmă, iar bu
ruienile se înmulțesc văzind cu ochii, 
întirzierea prășitului este deter
minată de atitudinea de neîn
țeles a unor conduceri de uni
tăți agricole și specialiști care 
neglijează lucrările de întreținere la 
floarea-soarelui. Unde duce această 
situație s-a văzut din experiența al
tor ani : plantele cresc foarte repede 
și, în scurtă vreme, din cauza înăl
țimii nu se mai poate intra în la
nuri nici cu utilajele și nici cu sapa 
pentru a se face prășitul. Nu este de 
mirare că in asemenea cazuri re
colta este mică, mult sub posibilități. 
Există diferente mari între județe și în 
ce privește proporția în care s-a 
executat prășitul la sfecla de zahăr 
și cartofi. Mai ales in județele si
tuate în sudul tării, porumbul a ră
sărit și se dezvoltă frumos, ceea ce 
impune ca și Ia această cultură să se 
treacă din plin, cu toate forțele, la 
prășit.

Experiența unităților agricole frun
tașe a demonstrat că eforturile care 
se fac pentru a executa prasilele la 
timp și de bună calitate sînt răsplă
tite pe deplin prin recolte mari la 
hectar. Iată de ce. în aceste zile, 
toți mecanizatorii și cooperatorii, toți 
locuitorii satelor trebuie să iasă in 
eimp la prășitui c-ulturilor. Trehuie 
să facem totul pentru a menține so
lul afinat, trebuie acționat ferm pen
tru a distruge buruienile, pentru ca 
ele să nu dijmuiască recolta. Aceasta 
cere o bună organizare a muncii 
în fiecare unitate agricolă. în fiecare

formație de muncă. Comandamentul 
central a stabilit ca. in vederea 
impulsionării prășitului. conducerile 
unităților agricole, consiliile populare 
comunale și direcțiile agricole jude
țene să stabilească viteze zilnice de 
lucru pe unități, comune • si ju
dețe. Se impune, de asemenea, 
ca in această perioadă mun
ca în cimp să înceapă din zori și să 
continue pînă seara tirziu ; intrucit 
timpul s-ar putea menține instabil, 
este necesar să fie folosite din plin 
ferestrele dintre ploi. Este bine ca 
fiecare formație de lucru să știe ce 
are de făcut in fiecare zi. in fiecare 
sâptămină si chiar pină la inche- 
ierea prășitului. Peste tot. specialiș
tii. cadrele de conducere din unități 
trebuie să dea dovadă de spirit or
ganizatoric. competentă profesională, 
răspundere.

Creșterea densității plantelor la 
hectar constituie una din principalele 
căi de sporire a recoltelor. însă- 
mințările de primăvară au fost făcute 
la un nivel agrotehnic superior, au 
fost folosite cantități apreciabile de 
îngrășăminte, iar datorită ploilor din 
ultima perioadă s-au creat condiții 
favorabile ca în acest an să fie asi
gurate un număr mai maYe de plante 
la hectar. Aceasta impune un plus de 
atenție acum la prășit : mecanizato
rii să conducă atent tractorul printre 
rinduri. astfel incit cuțitele cultiva
torului să nu taie nici o plantă. Cu 
multă atenție trebuie să lucreze oa
menii cu sapele ; ei trebuie să res
pecte cu răspundere distantele între 
plante pe rind.

Cu fiecare zi. lucrările agricole de
vin tot mai aglomerate. Iată de ce 
organizațiile de partid de la sațe, co
mandamentele locale si conducerile 
unităților agricole au datoria să ac
ționeze cu cea mai mare răspundere 
pentru buna organizare a muncii, 
pentru antrenarea mecanizatorilor și 
cooperatorilor la executarea lucrări
lor de întreținere a culturilor'. Acum 
trebuie făcut totul pentru ca pe fie
care bucată de pămînt să se obțină 
maximum posibil de recoltă I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, simbătă 
dimineața, pe șeful delegației Comi
tetului Militar al Partidului Congolez 
al Muncii. Nicolas Okongo. membru 
al Comitetului Militar al partidului, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale al Republicii Populare Congo, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. face 
o vizită de prietenie' în tara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de sa
lut din partea colonelului Joachim

Yhombi Opango, președintele Comi
tetului Militar al Partidului Congo
lez al Muncii, șef al statului, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Congo, și a trans
mis urări de prosperitate și bunăstare 
poporului român. în mesaj se expri
mă dorința de a dezvolta in continua
re relațiile româno—congoleze in spi
ritul hotăririlor și ințelegerilor conve
nite cu regretatul președinte, tova
rășul Marien N’Gouabi.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul său. un 
cald salut șefului statului congolez, 
colonelul Joachim Yhombi Opango, 
iar poporului congolez prieten suc
cese tot mai mari in dezvoltarea in
dependentă a țării pe calea progresu
lui economic și social.

în cadrul întrevederii a fost mani
festată satisfacția pentru bunele re
lații de prietenie și colaborare care 
se dezvoltă pe multiple planuri între 
partidele, țările și popoarele noastre 
și a fost pusă în evidentă dorința re
ciprocă de a adinei și mai mult aceste 
relații, de a intensifica raporturile de 
prietenie și solidaritate militantă din
tre Partidul Comunist Român si 
Partidul Congolez al Muncii, de a'în
tări conlucrarea dintre cele două tărt 
pe plan internațional. în folosul reci
proc, al cauzei păcii și înțelegerii în 
întreaga lume, al triumfului luptei tu
turor forțelor antiimperialiste.

întrevederea a decurs într-o atmo-. 
sferă de caldă prietenie.

Sîmbătă, 14 mai, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae ~
Yussuf 
niei și pădurilor, trimisul special al 
președintelui Consiliului Revoluțio
nar Suprem al Republicii Democra
tice Somalia. Mohamed Siad Barre.

La întrevedere a- luat parte tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj cordial

Ceaușescu, a primit pe
Aii Osman, ministrul zooteh-

din partea președintelui Mohamed 
Siad Barre. împreună cu urări de 
sănătate, de prosperitate și progres 
poporului român pe calea construirii 
socialismului.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
adreseze președintelui Somaliei un 
salut prietenesc, iar poporului soma
lez urări de bunăstare si fericire.

în timpul întrevederii s-a exprimat 
hotărîrea de a se acționa pentru in
tensificarea si diversificarea rapor-

turilbr româno-somaleze în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
colaborării intre națiuni.

Schimbul de vederi a evidențiat 
interesul comun pentru dezvoltarea 
cooperării în diferite domenii de 
activitate intre România și Somalia, 

domeniul agriculturii, 
că economiile celor 
largi posibilități pen- 
conlucrării reciproc

inclusiv in 
subliniindu-se 
două țări oferă 
tru adincirea 
avantajoase.

întrevederea _ _ 
atmosferă cordială, prietenească.

s-a desfășurat tntr-o

Orizonturi noi trainicei prietenii 
si rodnicei colaborări românuegiptene

„Viața ne confirmă stăruitor

De munca noastră 
depinde creșterea

nivelului nostru detrai“
întreprinderea de țevi ..Republi

ca" din Capitală. Zi obișnuită de 
lucru. Ora 7 și 30 de minute. în bi
roul tovarășului Ion Moldovan, di
rectorul întreprinderii, are loc „ope
rativa". Se analizează mersul înde
plinirii planului la zi. se stabilesc 
noi măsuri pentru impulsionarea 
ritmului de producție. Ne reține a- 
tenția dialogul dintre directorul uni
tății și contabilul-șef. înregistrat 
spre sfîrșitul „operativei".

— S-a calculat consumul de metal 
pe 4 luni ?

— Da. Așa cum anticipam, avem o 
economie de peste 350 tone de me
tal.

— Dar beneficiile ?
— Mai sînt cîteva zile pînă la în

cheierea bilanțu
lui contabil. Cal
culele au fost însă 
terminate : bene
ficiile suplimenta
re obținute in 
primul trimestru 
al anului au cres
cut, în patru luni, 
la 4,5 milioane 
lei.

Cu gîndul încă 
la cele discutate 
în ședința opera
tivă, directorul în
treprinderii ne 
precizează :

— Acordăm o mare atenție redu
cerii consumului de metal, creșterii 
suplimentare a productivității mun
cii și sporirii mai substanțiale a be
neficiilor. Perioada care a trecut din 
acest an s-a dovedit a fi deosebit de 
rodnică. Bunăoară, productivitatea 
muncii pe un angajat este superi
oară prevederilor de plan cu 2 921 
lei. Avem certitudinea că în lunile 
viitoare vom obține noi și impor
tante succese în producție. E și fi
resc : noile măsuri privind creșterea 
mai accentuată a nivelului de trai 
al întregului popor, adoptate recent 
de conducerea partidului, au dat un 
puternic impuls întrecerii socialiste, 
activității creatoare a întregului co
lectiv. „bătălia" pentru ridicarea e- 
ficienței economice căpătînd astfel 
noi dimensiuni.

Notăm următorul calcul : la între
prinderea bucureșteană. prin aplica
rea, cu începere de la 1 septembrie 
a.c., a primei etape de majorare a 
retribuției, fondul de retribuție net 
va spori lunar cu peste 2 milioane 
lei. Deci, numai în acest an colecti
vul întreprinderii va beneficia de un 
ciștig suplimentar de peste 8 mili
oane lei. Și aceasta doar prin creș
terea retribuției tarifare, fără a lua 
în calcul și efectele celorlalte mă
suri cuprinse în programele de ri
dicare ■ nivelului de trai, documente

La „Republica11, 
în aceste zile, despre 
programele adoptate 

de partid pentru 
ridicarea bunăstării 

întregului popor

primite cu profundă satisfacție și 
bucurie de întregul colectiv.

— Personal — ne spune muncito
rul Gheorghe Șolim — după un 
calcul estimativ, voi primi in plus 
peste 300 de lei lunar. La această 
sumă se adaugă și sporul. în prima 
etapă, de 65 lei la alocația pentru 
copii. Cu alte cuvinte, incepind 
din septembrie. în familia mea nu
mai venitul subsemnatului va crește 
cu aproape 400 de lei lunar.

I-a rindul său. maistrul Aurel 
Trașeu ne declară:

— Fac parte dintr-o categorie de 
lucrători căreia documentele recent 
adoptate i-au acordat o mare aten
ție. Și eu mi-am făcut un calcul: voi 
ciștiga lunar. în plus, in jur de 

470 lei. Este o 
sumă cu care, 
practic, îmi voi 
putea achita inte
gral ratele pentru 
noua garnitură de 
mobilă pe care 
tqcmai intențio
nam să o cumpăr. 
In același timp, 
nouă, maiștrilor, 
ne revin sarcini 
si atribuții sporite 
în ceea ce priveș

te buna desfășu
rare a procesu
lui de producție,

creste rolul nostru iii organiza
rea întregii activități. în realizarea
efectivă a sarcinilor de plan. Tocmai 
de aceea, recunoscători conducerii 
partidului, nu vom precupeți nici un 
efort pentru a ne achita in mod e- 
xemplar de. obligațiile noastre de 
conducători ai procesului de produc
ție. de participanți direcți la reali
zarea planului.

Aceleași cuvinte de recunoștință și 
mulțumire adresate conducerii parti
dului, aceeași hotărire fermă de 
a-și intensifica și mai mult for
țele pentru îndeplinirea exemplară a 
planului pe anul 1977 și întregul cin
cinal reținem de la toți interlocuto
rii noștri. Iar inițiativa și activita
tea creatoare a întregului colectiv se 
manifestă tot. mai viguros pe te
renul fertil al întrecerii socialiste, 
în fiecare sector, la fiecare loc de 
muncă. întrecerea se desfășoară in 
ritm viu. eu rezultate superioare de 
la o perioadă la alta. Recurgem din 
nou la cifre și date. în secția a Il-a 
laminoare, de exemplu, s-au fabri
cat peste plan, pînă în prezent. 1 099 
tone laminate, s-a economisit o can
titate de 51 tone metal, iar indicele 
intensiv de utilizare a capacităților

Ilie ȘTEFAN
(Continuare în pag. a V-a)

Din adîncuri - cantități 
sporite de minereuri

Aplicarea unor tehnologii moderne 
de exploatare, extinderea mecaniză
rii unor operații și a transportului în 
subteran, valorificarea superioară a 
zăcămintelor, precum și munca plină 
de abnegație și dăruire a oamenilor 
sint factorii care au permis colecti
velor de la Exploatarea minieră Her- 
ja din bazinul, maramureșean să rea
lizeze. «le pe acum.' sarciuile de plan 
pe primele cinci luni ale acestui an. 
Acest succes va permite minerilor 
de la Herja să extragă, peste sarci
nile de olan, pină la finele lunii mai. 
16 500 tone minereuri de calitate su
perioară.

un mare adevăr:

...Cițiva dintre harnicii metalurgiști de la întreprinderea „Republica" din 
Capitals : maistrul Aurel Trașcu. lâcâtușii Dumitru Răducanu, Dumitru Con

stantin și Florin Nicolae Foto : S. Cristian

„Colaborarea româno-egipteană se carac
terizează printr-o continuă întărire atît pe 
plan politic, cit și în domeniul cooperării 
economice, tehnico-științifice și culturale".

NICOLAE CEAUȘESCU
întregul nostru popor a urmărit cu 

viu interes, prin intermediul presei 
și radioteleviziunii, desfășurarea vi
zitei oficiale de prietenie întreprin
se de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Arabă Egipt, la invita
ția președintelui Anwar El Sadat și 
a doamnei Gihane Sadat, văzind in 
această acțiune o nouă expresie a 
consecvenței și dinamismului cu care 
sint traduse in .viață orientările Con
gresului al XI-lea cu privire la po
litica României pe plan internațional.

Așa după cum este bine cunoscut, 
țara noastră dezvoltă larg raporturile 
de prietenie și colaborare cu toate ță
rile socialiste, întărește solidaritatea 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
statele care pășesc pe calea propă
șirii libere, de sine stătătoare, extin
de relațiile cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. în 
acest context general, o atenție deo
sebită acordă România socialistă in
tensificării colaborării pe multiple pla
nuri cu țările arabe, a căror luptă 
pentru dobindirea șl consolidarea in
dependenței și suveranității naționa
le. pentru dezvoltarea economico-so- 
cială, pentru făurirea unei vieți mai 
bune și libere s-a bucurat și se 
bucură de deplina simpatie și soli
daritate a poporului român.

Legăturile de prietenie și colabora
re româno-egiptene, cu vechi tradi
ții. au cunoscut, în acest cadru, o pu
ternică dezvoltare în ultimii ani. sti
mulate in primul rind si in mod ho- 
tăritor de contactele și convorbirile 
la nivel inalt. dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat. 
Fiecare din intilnirile dintre cei doi 
președinți — la Cairo in 1972 și 1975 
și la București în 1974 — a adus o 
contribuție de cea mai mare însem
nătate in impulsionarea relațiilor din
tre cele două țări și popoare. Declara
ția solemnă, semnată de șefii statelor 
noastre in anul 1974 la Bucu
rești. dă expresie voinței comune de 
a dezvolta continuu conlucrarea din
tre România și Egipt, pe temelia 
trainică a principiilor egalității, in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului .în treburile inter
ne, avantajului reciproc, de a conlu
cra activ pentru afirmarea acestor

principii pe plan mondial, de a ac
ționa împreună pentru cauza păcii șl 
progresului economico-social al tutu
ror popoarelor.

Sub aceste auspicii favorabile s-a 
desfășurat si recenta vizită. Primi
rea entuziastă făcută inalților soli al 
poporului român la Cairo, de oficia
lități, de personalități politice marcan
te. de populație, a relevat satisfac
ția poporului egiptean față de cursul 
ascendent al relațiilor reciproce, .față 
de noua intilnire dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sa
dat, menită să adîncească conlucrarea 
dintre țările noastre. Totodată, acla
mațiile mulțimii pe magistralele ca
pitalei egiptene, urările fierbinți de 
bun sosit au ilustrat sentimentele de 
înaltă stimă si considerație fată de 
personalitatea șefului statului român, 
a cărui activitate prodigioasă. în sluj
ba fericirii si progresului poporului

român și al tuturor popoarelor. în 
slujba soluționării trainice și juste a 
situației din Orientul Mijlociu, a păcii 
in lume es'te bine cunoscută in Egipt, 
ca si pe celelalte meridiane ale glo
bului.

Noul dialog româno-egiptean. des
fășurat într-o ambianță de cordialita
te, încredere și înțelegere reciprocă, 
specifică relațiilor dintre cele două 
state, s-a încheiat cu un bogat bilanț 
pozitiv, concretizat în Comunicatul 
comun, care poartă semnătura celor 
doi președinți. Acest bilanț demon
strează. o dată mai mult, însemnăta
tea deosebită pe care o au. in zilele 
noastre, contactele directe între fac
torii investiți cu cea mai înaltă răs
pundere ai statelor. Subliniind, in 
acest sens, rodnicia dialogului siste
matic purtat cu președintele Anwar 
El Sadat, „care, așa cum viața a de
monstrat. a dus Ja întărirea conținui 
a colaborării si solidarității, a stimei 
si prieteniei dintre țările si popoa
rele noastre", tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Constituie o 
deosebită satisfacție pentru noi să 
constatăm că de la ultima noastră in
tilnire colaborarea româno-egipteană 
se caracterizează printr-o continuă 
întărire atit pe plan politic, cit și in
(Continuare în pag. a Vl-a)

Cu productivitate superioară
în Industria județului Mehedinți a 

fost realizată, in perioada care a tre
cut din acest an, o productivitate a 
muncii cu 3 la sută superioară pre
vederilor de plan, nivel ce întrece 
pe cel inclus în angajamentul asumat 
de oamenii muncii de aici în între
cerea socialistă. Pe această bază, in 
județ s-a obținut 87 la sută din spo
rul de producție înregistrat la zi. A- 
cest succes este rezultatul utilizării 
mai bune a capacităților de produc

ție, al creșterii indicilor de folosiră 
a mașinilor și utilajelor.

Cele mai bune rezultate s-au înre
gistrat la Șantierele navale din Dro- 
beta-Turnu Severin și Orșova, ta 
Combinatul de prelucrare a lemnului, 
întreprinderea de industrializare a 
cărnii și Fabrica de confecții Drobe- 
ta-Turnu Severin și în unitățile, in
dustriei locale, unde indicii de pro
ductivitate au fost depășiți cu 2—9 
la sută. (Agerpres).

Peste prevederile planului - produse utile 
economiei naționale

Colectivele unităților industriale 
din județul Caraș-Sevcrin au realizat 
peste prevederile planului, de la în
ceputul anului și pînă acum. 34 500 
tone fontă, 9150 tone laminate fini
te, produse electrotehnice in valoare 
de peste 28 milioane lei, 230 tone de 
utilaje pentru industria metalurgică, 
255 tone construcții metalice necesare 
noilor obiective de investiții. 2 780 
mc cherestea. 53 130 mp de PAL,

67 000 mp furnire, mobilă în valoare 
de peste 1,2 milioane lei, motoare și 
boghiuri pentru transport feroviar și 
multe alte produse. De remarcat este 
faptul că, în principal, sporurile de 
producție au fost obținute pe seama 
creșterii productivității muncii și in 
condițiile economisirii a importante 
cantități de materii prime, materiale, 
combustibil și energie electrică. (Ni
colae Câtană).

Aseară, la aeroportul Otopeni, mii de bucureșteni au adresat din inimi călduroasa urare:

venit acasă,
dragile și minunatele

noastre sportive!
Strălucitele gimnaste românce — 

tripla campioană olimpică și dublă 
campioană absolută a Europei Na
dia Comăneci, Teodora Ungureanu, 
Marilena Neacșu și Gabi Gheorghiu 
— participante la cea de-a 11-a edi
ție a campionatelor europene de gim
nastică. s-au reîntors simbătă seara 
în patrie, venind de la Praga.

Cu toată ora tirzie. valoroasele 
noastre gimnaste, care au purtat fai
ma sportului românesc pe toate 
meridianele globului, stîrnind admi
rația întregii lumi, au fost intimpi- 
nate de o mare mulțime de bucureș
teni. care le-au făcut o entuziastă și 
călduroasă primire. Au venit să le 
salute mii de tineri muncitori, func
ționari, intelectuali, elevi și studenți, 
membri ai cluburilor și asociațiilor 
sportive bucureștene. Dind expresie 
inaltei aprecieri a măiestriei lor spor
tive, modului in care au evoluat la 
campionatele de la Praga, publicul 
le-a ovaționat și aplaudat cu deosebită 
căldură, le-a oferit buchete de flori, 
le-a înconjurat, cu toată dragostea și 
admirația. Grupurile compacte de

gimnastelor, care au fă- 
cinste culorilor

admiratori ai . 
cut de fiecare dată 
patriei noastre, purtau pancarte pe 
care erau înscrise : „Bravo Nadia ! 
Bravo Teodora !“, „înainte, spre noi 
victorii ale sportului românesc !“, 
„Trăiască cinstea, corectitudinea, a- 
devărul si demnitatea in sport 1", 
„Trăiască etica sportivă !“. Din nou, 
ca de fiecare dată cind le-au intim- 
pinat la întoarcerea de la mari com
petiții, bucurestcnii. la fel ca toți iu
bitorii de sport din tara noastră, și-au 
manifestat totala incredere in talen
tul și măiestria lor sportivă, dovedite 
cu prisosință de-a lungul a numeroa
se întreceri' de anvergură, inclusiv 
pe podiumul sălii sporturilor din 
Praga. unde au ineîntat prin 
minunata lor artă sportivă miile de 
spectatori, care le-au aplaudat cu 
frenezie, precum și milioanele de te
lespectatori, martorii de departe ai 
unui campionat ce avea să fie umbrit 
de un arbitraj părtinitor și lipsit de 
obiectivitate.

în același timp, cei prezenți și-au 
manifestat indignarea față de com-

portarea neloială, incompatibilă cu 
morala și spiritul sportiv al între
cerii. a corpului de arbitri, care, prin 
deciziile eronate și mașinații de 
culise, au frustrat pe Nadia Comă
neci. sportiva numărul 1 recunoscută 
a lumii, eroina Jocurilor de la 
Montreal, de titlul de campioană con
tinentală in proba de sărituri, iar 
Teodorei Ungureanu. ale cărei exerci
ții s-au ridicat cu mult peste valoa
rea altor concurente, i-au barat calea 
către medaliile de argint sau de bronz 
pe care le merita. Totodată, ei și-au 
reafirmat aprobarea deplină față de 
hotărîrea luată de organizațiile noas
tre sportive de a retrage din această 
competiție pe reprezentantele noas
tre. in semn de protest pentru com
portarea incorectă a arbitrilor. în to
tală contradicție cu etica sportivă.

La coborirea din avion. Nadia. Teo
dora. Marilena si Gabi au fost îmbră
țișate cu afecțiune de general-locote- 
nent Marin Dragnea. președintele 
C.N.E.F.S.. de reprezentanții federa
ției de specialitate, de zeci de spor
tivi, de numeroși bucureșteni.
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FAPTUL
; DIVERS!
| Vă dorim '

vizionare I
’ plăcută! |
I Spectacol inedit de dresură

care se pregătește in aceste zile I 
la delfinariul din Constanța. I

1 Pentru prima dată în tara noas- ’ 
tră, la aceste spectacole, deve
nite tradiționale pe malul inso- f

Irit al Mării Negre, participă un | 
întreg „ansamblu" de 6 delfini. 
Iată și numele lor : Tommy, I 
Mara, Miky, Marina. Gyl și

I Fulger. Tommy și Miky au un ’ 
splendid repertoriu propriu. . 
Printre cele mai... senzaționale I

1 puncte ale programului : salturi I 
acrobatice, jocuri cu mingea, 
sărituri prin cercuri și„, meciuri I

Ide baschet 1 Cine nu crede să I 
se ducă să-i vadă. întrucît re- I 
petițiile generale au dat deplină I 
satisfacție, premiera spectacolu-

Ilui a fost fixată pentru 22 mai. I 
Vă dorim... vizionare plăcută I

în centrul activității politico-educative

CULTIVAREA PATRIOTISMULUI SOCIALIST

| Mulțumire
I Aflată in municipiul Bacău 

eu treburi, Vioricăi Luea, din 
satul Grigoreni, i-a venit sorocul 
să nască. Lăsîndu-și treburile*

I femeia s-a îndreptat spre spital,
dar nu a mai avut putere să 
ajungă. S-a oprit pe o stradă 

I lăturalnică. Era seara tîrziu si
ploua. Dar cind iși pierduse ori
ce speranță de a-i mai sări ci
neva în ajutor, s-a apropiat de 

Iea un trecător. Văzînd despre 
ce e vorba, omul a ridicat-o in 
brațe si a pornit cu ea grăbit 

Ispre spital. Ajuns la cabina por
tarului, a lăsat femeia si a dat 
fuga după un medic. Cind s-a 

I întors, nu a mai găsit-o. Femeia
născuse și fusese transportată 
urgent la maternitate. Acum, 
atit mama, cit șl fetita nou-năs- 

Icută se află acasă, sănătoase, cu 
întreaga familie, rugindu-n» să 
transmitem pe această cale mii 

Ide mulțumiri necunoscutului 
binefăcător.

P.S. Cu ajutorul eoresponden- 
I tulul nostru din Bacău, Gh. Bal

tă, am aflat numele „necunos
cutului" : Nicolae Băisan, mun
citor pe un șantier de construcții 

| din Bacău.

| Nu pantofii 
I U strîngeau

— Ce culoare doriți să aibă 
pantofii 7

— Neagră.
— Mărimea 7
— Lasă mațale mărimea și nu 

Ite mai osteni cu întrebări 
de-aistea. Inoerc eu singur o 
pereche.

IȘi G. Ivașcu din Dorneștii Su
cevei a tot Încercat la magazinul 
din localitate citeva perechi de 

pantofi, dar nu se hotăra pe 
Icare să-i ia. Bine zis să-i „ia", 

pentru că nici gînd n-avea să-i 
cumpere. De cum a văzut că în 

, local au venit mai multi clienți, 
' s-a și strecurat printre ei și a 

zbughit-o pe ușă. Dar n-a ajuns 
prea departe. Nu pentru că il 
strîngeau pantofii „uitati" în pi
cioare de Ia încercare. L-a „în
călțat" militia.

Bietele... 
sticle

I 
I 
I
I
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„Poziția noastră în această privință 
este clară; ea a fost de altfel clară 
Întotdeauna, inclusiv pe vremea cind 
eram in ilegalitate. Noi niciodată nu 
ne-am gindit să plecăm din țară ca 
să construim socialismul in altă par
te, sau să mergem acolo unde era 
deja construit. Ca revoluționari, am 
știut întotdeauna că trebuie să lu
crăm în țara unde ne-am născut, in
diferent de naționalitate. Locul fiecă
rui cetățean al României — român, 
maghiar, german, sirb, evreu — este 
aici ! împreună să acționăm pentru 
a asigura dezvoltarea rapidă a țării 
și a făuri o viață in care fiecare să 
se bucure din plin de toate cuceririle 
civilizației, să participe activ la con
ducerea întregii societăți. Așa privim 
noi această problemă și in felul a- 
cesta trebuie să acționăm acolo unde 
se ridică această problemă !"

Acest extras dintr-o cuvintare a 
tovarășului Nicolae Ceausescu, afișat 
pe un panou așezat vizibil la o con
fluență de drumuri din Sîntana Ara
dului. ne-a inspirat ideea unor con
vorbiri cu oameni al locului despre 
modul in care se acționează în sensul 
indicat de secretarul general al parti
dului — atit în această comună, cit 
și în general în județul dintre Crișuri 
și Mureș.

...Primul interlocutor ne-a fost deci 
secretarul comitetului de partid din 
Sîntana. Tovarășul Gheorghe Jacotă 
ne-a prezentat mai întîi comuna și 
oamenii ei : trei cooperative agricole 
de producție, citeva întreprinderi și 
instituții. .5 000 de locuitori. 24 orga
nizații de partid. Apoi ne-a vorbit des
pre reușitele și preocupările comite
tului de partid, ale comuniștilor și 
tuturor locuitorilor pentru sporirea 
avuției obștești, ridicarea continuă a 
bunăstării și înflorirea comunei lor. 
Trăind aci laolaltă din moși-strămoși, 
în deplină frăție și înțelegere, cetă
țeni români, germani, maghiari mun
cesc cot la cot, cu hărnicie, astfel 
incit Sîntana lor natală să fie, ase
meni tuturor localităților patriei, 
mereu mai bogată și mai prosperă, 
spre binele^ fiecăruia și al tuturor. 
Pentru întreținerea și dezvoltarea a- 
cestui climat armonios de muncă și ! 
de viață frățească, organizația comu
nală de partid desfășoară o susținută 
si complexă activitate politico-educa- 
tivă. in centrul căreia așază, cum e șl 
firesc, cultivarea atitudinii înaintate 
față de muncă, a dragostei față de 
pămintul natal, a patriotismului so
cialist. Se apelează, în acest sens, la

un evantai larg de mijloace de in
fluențare : informările politice de la 
începutul fiecărei adunări generale ; 
dezbaterile din cadrul învătămîntului 
de partid și U.T.C. ; diverse expu
neri și simpozioane ; stația de radio- 
ficare (cu 600 de difuzoare), care 
transmite sistematic emisiuni de în
trebări și răspunsuri ; munca politică 
de la om la om. în activitatea ce o 
desfășoară pentru cultivarea patrio
tismului revoluționar, comuniștii din 
Sintana. ei înșiși de diferite naționa
lități. se bizuie pe argumentele solide 
și convingătoare pe care le oferă din 
plin faptele, întreaga tară, județul 
Arad, comuna lor.

Dar. de ce șă n-o spunem, mal

trînul Iosif Hell și soția sa. Întorși 
anul trecut Ia cei șase fii si doispre
zece nepoți după ce fuseseră plecați 
la al șaptelea fiu, la Heidelberg, care 
într-un an de zile nu putuse nici 
măcar să le asigure loc de dormit, 
lăsîndu-i în „grija" lagărului. La fel 
de elocvente s-au dovedit si întilni- 
rile organizate de comitetul de partid 
cu țăranii cooperatori și muncitorii 
din atelierele comunei. în cadrul că
rora concetățeni care au fost în vi
zită la rude aflate în Occident au re
latat aspecte concludente despre vi
tregia traiului printre străini. într-o 
societate în care oamenii se-mpart în 
mizeri și bogati.

...La întreprinderea de vagoane din

ÎN JUDEȚUL ARAD

ajung și pină aici, pe diferita 
căi. si ecouri ale propagandei în
șelătoare a unor cercuri reacționa
re din Occident, care încearcă să 
instige la dezrădăcinare pe unii ce
tățeni, în special pe cei de națio
nalitate germană, momindu-i cu bas
me despre locuri în care curge nu
mai miere și lapte. Prin discuții in
dividuale cu oamenii, prin discuții 
organizate în adunările generale de 
partid și ale U.T.C., ca și într-un 
cadru mai larg, în adunările coope
ratorilor sau ale celorlalți oameni ai 
muncii, prin difuzarea unor articole 
de presă la stația de radioficare sau 
la punctele de propagandă vizuală — 
comitetul comunal de partid explică 
pe Îndelete cetățenilor cine si ce in
terese se ascund în spatele instigări
lor la emigrare.

Pornind de la premisa că aceste 
provocări trebuie demascate cu tărie, 
combătute cu fermitate revoluționară, 
astfel ca oamenii să fie pe deplin 
edificați, comitetul de partid a recurs 
la cel mai viu si mai elocvent argu
ment — respectiv însăși experiența 
amară a celor care au făcut cindva 
pasul greșit de a pleca și au gustat 
din „binefacerile" traiului de exploa
tat. Chiar aici, în Sintana, s-a dove
dit cît se poate de convingătoare în 
acest sens discuția organizată cu bă-

Arad, tovarășul Ion Mureșan — ad
junct al secretarului comitetului de 
partid — ne-a vorbit, de asemenea, 
despre variatele preocupări si acțiuni 
politico-educative pentru cultivarea 
sentimentului patriotic. S-ar putea 
scrie pe larg despre inițiativa orga
nizației de partid de la turnătorie 
(care a organizat o adunare generală, 
avind ca tematică patriotismul, 
chiar la muzeul județean), despre 
inițiativa altor organizații de bază 
care au invitat în mijlocul colective
lor respective personal al muzeului, 
ca si despre alte acțiuni cu conținut 
bogat și valențe educative. Și despre 
modalitățile de combatere directă a 
instigării la emigrare s-ar putea scrie 
mult : cum discută comuniștii români 
sau germani cu cite un coleg de echi
pă predispus să se lase amăgit de pro
paganda mincinoasă — discuții fră
țești, omenești, la locul de muncă, 
acasă sau chiar la o bere; ce au dez
văluit relatările specialiștilor din în
treprindere care au lucrat temporar 
în unele țări occidentale in cadrul 
planului de cooperare tehnică al a- 
cestui prestigios colectiv constructor 
de vagoane ; cum le-a vorbit tova
rășilor șăi de muncă lăcătușul Iosif 
Vormitag — care a făcut o vizită 
turistică rudelor sale din străinătate 
și timp de o lună n-a putut schimba

nici o vorbă cu nimeni în afară de 
unchiul său, ceea ce l-a determinat 
să spună că „n-aș putea râmîne de
finitiv acolo de aș fi plătit chiar și 
fără să muncesc". Astfel de acțiuni, 
întilniri. discuții sint înscrise pe a- 
genda de lucru a tuturor organiza
țiilor de partid din întreprinderea 
de vagoane.

Cultivarea patriotismului socialist
— în sensul de a întreține mereu vie 
flacăra iubirii pentru locurile natale 
și de a demasca intențiile dușmănoa
se și rapace ale instigatorilor la 
pribegie spre „paradisuri" amăgitoare
— constituie, de fapt, obiectul unor 
preocupări sistematice pentru orga
nizațiile de partid și, sub conducerea 
lor, pentru organizațiile U.T.C., sin
dicate și alte organisme obștești din 
orașul și județul Arad. Tovarășul 
Ferdinand Hayer ne-a relatat despre 
un șir de acțiuni politice și cultural- 
educative inițiate pe această linie de 
către Consiliul județean al oamenilor 
muncii de naționalitate germană, al 
cărui vicepreședinte este : conferințe 
și schimburi de păreri pe probleme 
care preocupă cetățeni de naționali
tate germană ; un curs special. în 
limba maternă, ținut în cadrul uni
versității populare ; un bogat pro
gram de încurajare a creației lite
rare cu tematică patriotică în cadrul 
cenaclului „Nikolaus Schmidt" ; pro
movarea largă în repertoriile forma
țiilor artistice de limbă germană 
participante la Festivalul „Cîntarea 
României" a pieselor de teatru, cinte- 
celor și dansurilor care exprimă deo
sebit de sugestiv dragostea pentru 
patria comună sî plaiurile natale, 
bucuria pentru viața si munca liberă 
a tuturor cetățenilor tării, indiferent 
de naționalitate.

Prin asemenea mijloace variate, 
activitatea politico-educativă contri
buie la dezvoltarea conștiinței socia
liste, .a spiritului patriotic, la întă
rirea dragostei oamenilor muncii in
diferent de naționalitate fată de me
leagurile patriei în care «-au născut, 
au învățat și s-au format ca oameni, 
sporindu-le hotărîrea de a munci cu 
hărnicie și devotament pentru conti
nua ridicare a bunăstării proprii si a 
tuturor, pentru făurirea, pe pămintul 
patriei noastte comune, sub condu
cerea partidului, a celei mai avan
sate și umane societăți.

Gheorghe MITRO1 
Constantin S1M1ON

Vedere din Miercurea Cluo

PLANTELE - 
medicamente naturale

Neglijențe... pe calea laptelui
de la producător la consumator

Înainte de a pleca la drum, 
un bun conducător auto verifică 
atit starea tehnică a mașinii. Cit 
Si siguranța încărcăturii, avind 
apoi grijă ca, pe parcurs, la o 
curbă sau intr-o pantă, să ma
nevreze cu grijă autovehiculul. 
De acest adevăr se pare că nu 
era prea convins șoferul Vasile 
Hretiuc, de la Autobaza din Si- 
ghetu Marmației, care efectua 
un transport de bere spre Cav- 
nic, cu autocamionul 21-MM- 
1061. Intr-o pantă, navetele cu 
sticle au „culisat" spre oblonul 
din spate. Oblonul a cedat, iar 
pe asfalt a început să curgă un... 
riu de bere. Pe șofer l-a apucat 
amețeala. Avea și de ce. Paguba 
se ridică la citeva mii de lei.

Unde 
păstrați 
doctoriile ?

Un băietei in vîrstă de trei 
ani din București a fost dus de 
părinți la bunicii săi din comu
ta Chiajna. Lăsat nesuprave- 
șheat, in timp ce se juca prin 
:asă, băiețelul a dat peste lo
tul unde se aflau medicamente- 
e bunicilor. Crezind, probabil, 
•ă sint bomboane, băiețelul a 
nceput să înghită pastilă după 
>astilă. Urmarea a fost tragică: 
răiefelul n-a mai putut fi salvat.

Trei Ioni 
si toți trei...
Ion Ardeleanu, Ion Simulea șl 

>n Fărcaș din Zalău erau — 
im se zice — prieteni la cata- 
ună. Ca să se deosebească în- 
e ed, cit de cît, conveniseră 
i-și zică unul Ionel, al doilea 
elu, iar al treilea Nelutu. în- 
-o zi, Ionel (Ardeleanu) avea 
are nevoie de ciment. Primul 
nd l-a dus la unul din tizi, la 
riu (Fărcaș), șofer de meserie, 
i rindul lui, Nelu a și dat 
ga la Nelutu (Simulea) și so
ția a fost găsită : folosindu-se 
■nuri rămase de la un alt 
msport, cei trei au reușit să 
>ată pe poarta întreprinderii 

armături industriale din Za- 
1 13 saci cu ciment. Să nu fi 
ut cei trei Ioni că 13 e nu- 
ir cu ghinion ?...
Rubrica realizata de
Petre POPA
cu eprl|inul corespondenților
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în ultimele zile am pri
mit la redacție citeva 
scrisori, semnate de bucu- 
reșteni, care ne semna
lează o serie de negli- 
glijențe pe... calea lapte
lui, de la producător pină 
la consumator. în esență, 
este vorba de așa-numita 
„brînzire" a laptelui la 
fiert, iaurt cu insuficientă 
consistență, brînză de vaci 
amăruie, smîntină subțire 
sau acră...

înainte de a expune 
constatările pe urmele a- 
cestor semnale, facem o 
precizare : în Capitală se 
consumă zilnic peste 
300 000 litri lapte proaspăt, 
1 000 000 de borcanele de 
iaurt. Însemnate cantități 
de smîntină, sana, chefir, 
brinză de vaci. Calitatea 
acestor produse — după 
cum ne spuneau și me
dicii igieniști Barbu Stăn- 
cescu și Ion Dumitru de 
la Centrul sanitar antie
pidemic al Capitalei — 
trebuie să fie în fiecare zi 
ireproșabilă. Dar asigu
rarea acestei calități de
pinde, in primul rind, de 
calitatea materiei prime 
furnizate de producători. 
Uneori, această calitate 
este scăzută, deoarece nu 
se respectă cu strictețe 
toate condițiile de păstra
re și transport al laptelui, 
mai ales în ce privește 
executarea corectă și ra
pidă a răcirii' laptelui sub 
12 grade, imediat după 
muls. Agricultura noastră 
dispune de suficiente ca

dre de ZQOtehniștî și vete
rinari cu studii superioa
re și medii, care au obli
gația să execute o supra
veghere exigentă asupra 
acestor activități, să în
troneze ordinea, pentru 
ca spre fabricile de pre
lucrare a laptelui să fie 
trimis numai lapte de 
bună calitate.

De la producători, lap
tele ajunge la cele două 
mari fabrici de prelucrare 
ale Capitalei — cea din 
cartierul Militari și cea 
din Vitan. Amîndouă fac 
parte din întreprinderea 
de valorificare și prelu
crare a laptelui din Bucu
rești. Aveam să constatăm 
la fața locului că princi
pala cauză pentru care, 
uneori, laptele se „brîn- 
zește", smîntină sau iaur
tul sînt necorespunzătoa
re. iar brînza de vaci e 
acră sau amăruie la gust 
rezidă in nerespectarea 
întru totul a tehnologiei 
de fabricație, păstrarea și 
expedierea produselor lac
tate spre magazine la 
temperatură mult mai ri
dicată decit cea admisă. 
Aceasta surprinde cu atit 
mpi mult, dacă avem in 
vedere faptul că fabricile 
respective sînt încadrate 
cu specialiști de înaltă ca
lificare, au laboratoare 
bine dotate, dispun de 
servicii de control tehnic 
de calitate, precum și de 
medici veterinari. De a- 
semenea, aici au loc frec
vente controale din partea 
Inspecției generale de stat

pentru controlul calității 
și a Centrului sanitar an
tiepidemic.

Deficiențele semnalate 
de cititori și amintite în 
aceste rînduri au făcut o- 
biectul unor analize și în 
cursul anului trecut. Din 
păcate, sancțiunile con
travenționale aplicate a- 
tunci de către inspectorii 
Centrului sanitar antiepi
demic unor cadre de con
ducere din cele două fa
brici au fost... anulate de 
inst-anta de judecată a 
sectorului 7. deși era vor
ba de neglijente și abateri 
evidente de la normele de 
igienă. (Te pomenești că 
unora le-o fi plăcînd 
brînza amară sau smîntî- 
na subțire !...). Directoa
rea întreprinderii de pre
lucrare și valorificare a 
laptelui București. Elena 
Buzănescu, ne asigură că, 
ori de cite ori se consta
tă abateri grave, se aplică 
sancțiuni drastice, mer- 
gîndu-se pină la desface
rea contractului de mun
că. Oricîte sancțiuni s-ar 
aulica, ele nu se pot sub
stitui unei activități per
manente, răbdătoare de 
ridicare a nivelului de cu
noștințe tehnico-profesio- 
riale și igienico-sanitare, 
de dezvoltare a conștiin
ței socialiste a tuturor lu
crătorilor, de întărire a 
spiritului de ordine și 
disciplină la fiecare loc de 
muncă.

O serie de lipsuri inad
misibile ne-au fost sem
nalate de cititori și in re

țeaua de desfacere a lap
telui. Unele centre (cum 
este cel din șoseaua Ni
colae Titulescu 92) nu se 
aprovizionează cu sufi
ciente cantități de produ
se lactate, deși fabricile 
sînt in stare să onoreze 
orice comenzi. Altele se 
supraaprovizionează cu 
stocuri prea mari, astfel 
că unele produse lactate, 
care trebuie vîndute în a- 
ceeași zi, se pun in vin- 
zare și in ziua următoa
re sau chiar peste două- 
trei zile, provocind ne
mulțumiri justificate dm 
partea cumpărătorilor. In 
această situație sînt cen
trele de pe bulevardul 
Banu Manta 5, Maria Ro- 
setti 26, Ceaikovski 5 și 
altele. De asemenea, une
le centre nu dispun de 
spații frigorifice suficien
te, la altele dulapurile și 
galantarele de păstrare nu 
funcționează, nu sînt bine 
întreținute sau nu au ter
mometre.

După cum se vede, nu 
este nevoie de eforturi 
prea mari pentru ca 
laptele si derivatele sale 
proaspete să ajungă la 
consumator în cele mai 
bune condiții. Totul de
pinde de o mai bună or
ganizare. de respectarea 
strictă a tehnologiilor și 
regulilor de igienă, buna 
funcționare a instalațiilor 
frigorifice. Aeeasta este 
cu atit mai necesar acum, 
cind se apropie căldura 
verii.

Al. PLAIEȘU

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ j

fc * •

„Scînteii" ______ I

Oficiile județene de turism 
și filialele întreprinderii de 
turism, hoteluri și restaurante 
din București asigură bilete 
pentru odihnă in toate stațiu
nile de pe litoral la tariful de 
50 lei pe zi de persoană cu 

• sejur pînă la 15 iunie. în tarif 
se include cazarea și masa în 
hoteluri de categoria I. Se pot 
procura bilete și pentru un 
sejur mai scurt decit seriile com
plete de 12 zile. Posesorii bile
telor beneficiază de o reducere 
de 50 la .sută la tariful de trans
port pe C.F.R. în toată perioa
da sejurului se organizează din 
fiecare stațiune excursii pe lito
ral. în Delta Dunării, nordul 
Dobrogei precum și la Varna 
(R. P. Bulgaria).

Diferite medicamente au apărut și 
au dispărut de-a lungul anilor, dar 
plantele medicinale au continuat să 
rămină surse permanente de sănă
tate ; deși cunoscute de milenii, stu
dii recente întreprinse în țară au 
evidențiat noi proprietăți vindecătoa
re la o serie de plante medicinale 
răspindite și cunoscute în toată țara. 
Specialiștii au constatat, de pildă, că 
miraculosul mușețel poate fi înlocuit 
cu mult succes în multe cazuri de 
planta coada șoricelului. De aseme
nea, nu toți cei care folosesc ceaiul 
de cozi de cireși pentru efectul său 
diuretic știu că el este relativ slab 
față de ceaiul realizat din rădăcină 
de brusture, sau de osul iepurelui, 
din flori și frunza de sulfină sau de 
zămoșiță, dar mai ales față de efec
tul ceaiului din mătase de porumb, 
frunze de urzică și mesteacăn, care 
au și acțiune antilitiazică. In tratarea 
unor tulburări hepatice, multe per
soane apelează la ceai de sunătoare, 
dar s-a constatat că și anghinarea, 
cicoarea, gălbinelele, păpădia, ungu- 
rașul și rostopasca au proprietăți si
milare. Printre plantele mai puțin fo
losite in scop te
rapeutic este șl 
cătina. Bogatul 
conținut în vita
mina C. B 1 șl 
B 2 face din că
tină un ceai vi- 
taminizat de ne
înlocuit.

Dacă precizăm că țara noastră, prin 
așezarea ei geografică, are una din 
cele mai caracteristice și bogate flo
re din lume — cirCa 4 000 de plante, 
din care peste 300 pot fi folosite în 
scop terapeutic — este ușor de înțeles 
ce resurse există încă in acest dome
niu. Convorbirea cu prof. dr. docent 
TEODOR GOINA — de la Institutul 
medico-farmaceutic din Cluj-Napoca 
— a pornit de la posibilitățile 
de valorificare a acestei mari 
resurse naturale, urmărind modul în 
care tradiția populară se completea
ză cu cunoștințele științifice, în inte
resul sănătății omului.

— Pe cind eram proaspăt absol
vent, profesorul meu mi-a atras a- 
tenția asupra unei plante — dracila 
(Berberis vulgaris), răspindită în toa
tă tara și care era folosită pe la noi, 
prin împrejurimile Clujului, în boli
le ficatului, icter etc.'In 1929, în teza 
de doctorat am prezentat un amplu 
studiu asupra acestei plante, apoi în 
1960 și 1970, catedra noastră de far- 
macognozie a adus noi contribuții la 
cunoașterea și posibilitatea extrage
rii alcaloizilor din Berberis — pentru 
ca în prezent să avem brevetat me
dicamentul bazat pe principiile acti
ve, naturale deci, extrase din plan
tă, medicament deosebit de bun în 
afecțiunile hepatice. Am dat acest 
exemplu pentru a arăta cum se îm
bină, in general, cunoștințele acumu
late de medicina populară, de tra
diție, cu studiul sistematic, științific, 
rezultatul final fiind un nou produs 
care îmbogățește posibilitățile omului 
de a lupta cu diferite boli. Alte stu
dii și cercetări s-au finalizat și ele 
într-o serie de produse : mierea ro- 
zată de pildă (pe bază de miere în 
amestec cu extract din petale de tran
dafiri). Pe plan mondial nu se cu
noaște încă un medicament mai bun 
ca aceasta pentru combaterea unor 
afecțiuni ale gingiei și mucoasei lin- 
guale (stomatitele aftoase) la copii 
și adulți.

în industria noastră farmaceutică 
știu că sînt folosite multe plante 
pentru realizarea unor produse me
dicamentoase, dar gama lor ar putea 
fi mult mai bogată prin valorificarea 
cercetărilor întreprinse pînă acum in 
tară.

— Cum se explică faptul că un a-

numit medicament poate da uneori 
reacții secundare, nefavorabile orga
nismului, pe cînd plantele medicinale 
nu provoacă niciodată asemenea 
reacții 7

— Prin consumarea unul ceai, In
fuzie sau preparat total dintr-o sin
gură plantă, se administrează, de 
fapt, nu un singur medicament, clun 
complex medicamentos natural, In 
care fiecare component are acțiunea 
sa specifică și contribuie la efectul 
terapeutic total, caracteristic plantei 
respective. în timp ce 3—4 medica
mente administrate concomitent pot 
avea acțiuni antagoniste (cu efecte 
secundare nedorite), principiile acti
ve din plantă se completează Intr-o 
singură acțiune pozitivă, sinergică.

Florile de mușețel, de pildă, au o 
acțiune antiinflamatorie datorită cha- 
mezulenei existente în uleiul volatil 
din mușețel, iar datorită celui de-al 
doilea principiu activ, denumit api- 
geninglucosid, au și o acțiune antl- 
spasmodică. Dar compoziția chimică 
a florii de mușețel este mult mai 
complexă ; în afară de cele două 
principii activa importante, mal 

există o serie de 
alți compuși care 
contribuie, fieca
re în parte, la e- 
fectul binefăcător 
el plantei. Acest 
complex face ca 
ceaiul de mușe
țel să fie cel

mal bun medicament pentru co
pii și adulți, în ameliorarea spas
melor ori crampelor, ca și in 
multe boli cronice. Inflamați! de 
tip faringite, in gastrite, colite la 
copii și adulți etc. Cit privește copiii 
și adulții bolnavi, bolnavii obligați 
să tacă tratamente de lungă durată- 
este preferabil să apeleze la ceaiuri 
medicinale, care, prin produșii natu
rali existenți în plante, sînt mal bina 
tolerate de organism.

Mă voi opri și la exemplul tanl- 
nului. Se cunoaște că administrarea 
taninului pur poate provoca grețuri 
și vărsături. Nu același lucru se în- 
timplă la administrarea ceaiurilor 
preparate din planta cunoscută sub 
denumirea coada racului (Potentilla 
anserina). Pe lingă acțiunea taninu
lui, ea mai are și o acțiune antispas- 
modică și conține de asemenea sub
stanțe cu proprietăți antimicrobiene, 
proprietăți care o fac deosebit da 
eficace în tulburările și infecțiile 
gastrointestinale.

— Cu toate că plantele medicina
le sint din ce în ce mai bine studiate 
și proprietățile lor terapeutice sînt 
tot mai bine cunoscute, publicul larg 
apelează la ele într-o măsură restrîn- 
șă...

— Medicina trebuie să facă apel 
la toate remediile existente. în inte
resul bolnavului, pentru a obține 
vindecarea cît mai deplină. Medicii 
care au menirea de a recomanda pa
cientului medicamentul cel mai po
trivit' fac acest lucru cu toată com
petenta profesională cînd este vorba 
de produsele farmaceutice, dar, din 
păcate, prea puțini sînt cei care se 
gîndesc să prescrie plante medicina
le acolo unde ele sînt mai indicate 
chiar decit medicamentul de sinte
ză. în practica mea de peste șase 
decenii m-am convins că, în multe 
cazuri, un ceai poate fi mai eficace 
decit medicamentele. In faringite sau 
laringite cronice, de pildă, cea
iul din flori de mușețel și frun
ze de nalbă nu poate fi înlo
cuit de nici un medicament. O me
dicină modernă trebuie să apeleze 
la toate cunoștințele acumulate, in
clusiv la cele de fitoterapie. în in
teresul bolnavului.

Elena MANTU

Prea multa 
„protecție" strica

...Mai întîi a fost lipsa în gestiune — 
18 000 lei ; destul de mică față de ce avea 
să urmeze. Dar. firesc, obligatoriu și mai 
ales legal era să se facă ordine, iar autorul 
pagubei. Augustin Căsălean. gestionarul 
restaurantului nr. 1 din comuna Negru Vodă 
(județul Constanța), să fie tras la răspun
dere și lucrurile îndreptate. Nu s-a întîmplat 
însă așa : Ion Moșoianu, contabilul-șef al 
cooperativei de consum, a avut o „iniția
tivă"...

— Faci ce știi — l-a zis el gestionarului 
Intrat în panică — și acoperi paguba. Și 
repede, nu care cumva să afle miliția !...

A fost doar începutul. Căsălean a prins 
aripi. A angajat, după placul lui. dar din 
banii cooperativei, și... un taraf de lăutari. 
Să crească „rangul" localului. Apoi a în
ceput să-și împrumute prietenii și rudele 
cu bani — tot din gestiune. Care gestiune, 
de la o vreme, a început să devină strict 
„personală". Și a mers așa cițiva ani. Care 
a fost „mecanismul" care i-a permis lui 
A. C. să se mențină 7 Filiera necinstei și 
ușurinței. A început cu Ion Moșoianu. fostul 
contabil-șef, care — nu fără a trage fo
loase — a închis ochii ; au urmat fosta con
tabilă Fercunde Iusup. care i-a favorizat 
infractorului măsluirea unor inventare ; 
merceologul Marin Ivănescu. autor și el 
de acte fictive, apoi alți doi funcționari 
care cu ușurință au consimțit să le înre
gistreze drept bune.

Iată și rezultatul — așa cum este reținut 
în sentința Tribunalului județean Constan
ta : paguba totală — 922 281 lei 1 Consemnăm

și pedepsele pronunțate : 25 de ani închi
soare pentru Augustin Căsălean și pedepse 
variind între 3 și 5 ani și 10 luni închisoare 
pentru cei care au alcătuit filiera necinstei.

Sub firma 
„Cameră 

de închiriat"...
...Dialog pe strada Traian nr. 32 din mu

nicipiul Cluj-Napoca :
— Am auzit că aveți o cameră de în

chiriat...
— Da, domnișoară. Dar mai stau încă 

trei fete. Tot așa drăguțe ca dumneata, 
cred că o să vă împăcați bine.

— Și prețul 7
— De ce să discutăm acum de preț 7 Ne 

înțelegem noi...
...Peste trei luni de la dialogul de mai 

sus. De data aceasta, in fața unui complet 
de judecată :

— Eu nici măcar nu le-am pretins chirie. 
Și atunci de ce să fiu acuzat 7 Pentru că 
le-am găzduit și am vrut să le ajut ? 1

Nu pentru bunătate era acuzat Kovacs 
Iosif. Este adevărat că nu a pretins chirie. 
In schimb le-a pretins chiriașelor să fie 
„atente" cu diverși bărbați care, chipurile, 
veneau în vizită pe la el. Multe fete au 
refuzat, părăsind indignate „camera cu chi
rie" a lui Kovacs I. Din păcate, altele au 
căzut în plasa de păianjen țesută din pro
misiunile unei vieți ușoare, acceptînd pro
punerile dezonorante ale celui Ce făcea pe 
bunul samaritean. Iată pentru ce era tri
mis în judecată și cît de hidoasă s-a dove

dit a-i fi ■„bunătatea". Pe lingă verdictul 
de condamnare, instanța a dispus și con
fiscarea sumei reprezentind „beneficiul" 
lui de pe urma îndeletnicirii de proxenet.

„Probăm 
cu martori 
că au fost 

patru batiste!" __ _ <
— Recunoști trei maieuri a 15 lei bucata ?
— Să zicem...
— Probăm cu martori că au fost trei ! 
Dar patru batiste 7
— Nu.
— Probăm cu martori ! Dar...
Și interogatoriul luat piritei de către re

clamant continuă. Nu. nu este vorba de 
replici din vreo comedie, ci de un autentic 
proces civil „de pretenții", soluționat de 
Judecătoria din Satu Mare. Gheorghe P-, 
reclamantul, și Maria S.. pirita, au fost soț 
și soție. Căsătoria a fost desfăcută din vina 
ambilor. încă de acum un an și jumătate. 
Da< șicanele procesomane... postconjugale 
continuă. Altfel cum pot fi numite „pre
tențiile" fostului soț, din care am spicuit 
la începutul acestor rînduri 7 Rezultatul : 
după ce au fost ascultați șase martori, după 
ce au fost ascultate pledoariile a doi avo- 
cați și după ce s-a răpit timpul instanței 
la patru termene, fosta soție a fost obli
gată să plătească 367,50 Iei. Or, pe Gheorghe 
P. numai onorariul de avocat l-a costat 400 
de lei I In schimb și-a făcut ambiția. Cam

scumpă ambiție. Nu atit pentru el. cit pen
tru societate, dacă e să ne gîndim fie și 
numai la timpul pierdut de atiția oameni 
din cauza „pretențiilor" sale...

Haina 
de împrumut 

nu ține de... cinste
— îmi pare rău de cele săvîrșite. La în

ceput nu m-am gindit să fac ceva rău, 
ci vroiam doar să par om serios, să ciștig 
încrederea oamenilor. Apei...

Ce-i drept e drept. A. Gh. D., un tl- 
năr de 28 de ani, din Vulcan, județul Hu
nedoara, nu prea mai avea cine știe ce 
credit în urbea natală. Viața parazitară 
(deși avea meseria de timplar), traiul fără 
căpătii. din diverse expediente ilicite, ii 
atrăseseră deja patru condamnări penale. A 
plecat la Cluj-Napoca, spunind rudelor și 
cunoscuților că vrea să se facă om serios, 
să recîștige încrederea oamenilor Dar în 
loc să aleagă calea cinstită și sigură a 
muncii, a ales-o tot pe cea strîmbă a ne- 
muncii și înșelăciunii. S-a recomandat la 
diverși naivi drept medic la un cunoscut 
spital din localitate și. sub pretextul unor 
eventuale „servicii", a început să-i tapeze 
de bani. Ca să pară doctor autentic s-a dus 
la un spital și a convins-o pe o soră să-i 
împrumute „pentru două ore" un halat, 
motivind că e artist amator și trebuie să 
joace intr-o piesă rolul unui medic...

Epilogul „piesei" s-a consumat de curînd 
într-o sală de ședințe a judecătoriei lo- 
qale : „artistul" amator de înșelat naivi a

fost condamnat și obligat să-î despăgu
bească pe cei escrocați. O fi fost halatul 
imaculat, dar era... de împrumut. Benefi
ciind de prevederile clemente ale recen
tului decret de grațiere, A. Gh. D. nu va 
mai executa pedeapsa. Cu o condiție : să 
se facă om de treabă. Să sperăm că, în 
sfîrșit, va pricepe că adevărata încredere 
nu se cîștigă printr-o haină de împrumut, 
ci prin propria haină de muncă cinstită.

Din caietul 
grefierului

Pîrîtul : Onorată instanță, în mare parte 
motivele invocate de sofia mea sînt înte
meiate. Totuși, pînă la 1 aprilie, mă opun 
cu tărie la desfacerea căsătoriei noastre,..

Judecătorul ; De ce 1 aprilie ? !
Pîrîtul : Ca să-i trag o păcăleală !

(Dialog cu prilejul judecării dosaru
lui nr. 2 945/1976, Judecătoria sectoru
lui 5)

_„Nu pot să exagerez si nici să spun ade
vărul nu pot, deoarece in ziua critică nu 
știu cit vin s-a băut, dar precizez că la un 
moment dat ne-am trezit cu mașina in pom. 
Dacă eu eram beat, înseamnă că și inculpa
tul era beat, el neavind ca mine alergie 
la vin...".

(Din dosarul nr. 80/1977, Judecătoria 
Caransebeș)

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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CÎND BENEFICIARUL, PROIECTANTUL

Șl CONSTRUCTORUL
colaborează, gîndesc și acționează unitar,

REZULTATELE SE SIMT IMEDIAT
IN MUNCA ȘANTIERULUI

decît termenul planificat, 
marii 

apreciază că acest

elemente 
baza a- 
ambițios, 

realizabil 
deopotrivă, 

al

Constructorii și montorii de pe 
șantierul fabricii de acid sulfuric, 
unul dintre obiectivele de bază ale 
Combinatului de îngrășăminte chi
mice din Bacău, s-au angajat să ter
mine lucrările, să efectueze probele 
mecanice și tehnologice și să pună 
!n funcțiune această capacitate pro
ductivă cu cel puțin patru luni mai 
devreme 
Ing. Mihai Cocan, directorul 
unități băcăuane, 
avans considerabil 
va permite reali
zarea suplimenta
ră în acest an. pe 
ansamblul între
gului combinat, a 
circa 100 000 tone 
de produse, mult 
solicitate de be
neficiarii din tară 
și pe piața ex
ternă.

Două 
stau la 
cestul 
dar realizabil angajament. Este 
vorba, deopotrivă, de stadiul ac
tual avansat al lucrărilor și de 
munca energică, fără preget, depusă 
în aceste zile de lucrătorii de pe 
șantier. Dintr-o lungă suită de fapte 
notabile de muncă consemnăm doar 
cîteva deosebit de grăitoare. Atit 
constructorii, cît și montorii lucrează 
în schimburi prelungite. „Avem asi
gurate toate materialele de construc
ții necesare intensificării ritmului 
tuturor lucrărilor prevăzute in gra
fice, iar mașinile și utilajele func
ționează, practic, la întreaga lor ca
pacitate" — ne informa ing. Minai 
Hirțe, șeful șantierului.

In plus, se cuvine relevat accentul 
pus pe întărirea asistenței tehnice, 
la toate punctele de lucru și pe în
treaga durată a programului de lu
cru, pe întronarea pretutindeni a u- 
nui climat de înaltă ordine și disci
plină în muncă.

Strădaniile oamenilor de pe șan
tier de a comprima timpul au dat 
cu rapiditate roadele scontate. Dul
gherii din echipa lui Ștefan Dinjșcă 
au finalizat lucrările la hala princi
pală de producție într-un timp re
cord. De menționat că, pe lingă buna 
organizare a lucrărilor, la scurtarea 
duratelor de execuție a contribuit și 
introducerea pe scară largă a unor 
materiale ușoare, ca azbopanul și 
profllitul, care cer o tehnologie sim
plă și rapidă. Lucrările de betoane 
se desfășoară, la rîndul lor, ziua și 
noaptea, în flux neîntrerupt. Și mon
torii își fac cum se cuvine datoria, 
volumul de mașini ș; instalații mon
tate pînă acum a crescut considerabil. 
Una dintre cele mai importante lu
crări, montajul cazanelor recupera

toare de căldură, se află aproape de 
final.

Sînt mult mal numeroase desigur 
asemenea fapte de muncă, care ilus
trează fermitatea și energia cu care 
constructorii acționează pentru cîști- 
garea unui număr cit mai mare de 
zile la finalizarea fabricii de acid 
sulfuric. Un rol hotărîtor în dinami
zarea eforturilor oamenilor, în creș
terea răspunderii fiecăruia dintre ei 
față de sarcinile încredințate îl au 

Pe șantierul fabricii de acid sulfuric de 
la Combinatul de îngrășăminte chimice 
Bacău angajamentul: „cu patru luni 
înainte de termen4* se dovedește pe 

deplin realizabil

a insta- 
de ridi- 
macara- 
cuptoa-

organizația de partid, comuniștii de 
pe acest șantier. Dintre numeroasele 
acțiuni inițiate și conduse direct de 
organizația de partid, subordonate 
realizării acestei importante investi
ții cu 4 luni mai devreme, se deta
șează stimularea și promovarea cu 
perseverență a unui mare număr de 
inițiative, izvorîte din rinduî munci
torilor, a unor soluții tehnice pro
puse de ei. Astfel, maistrul Traian 
Diaconu, împreună cu tovarășii din 
echipa sa, a conceput un sistem in
genios de asamblare la sol 
lațiilor tehnologice și apoi 
care a acestora cu ajutorul 
lelor. Ca urmare, montarea 
relor de ardere a sulfului s-a făcut 
într-un timp de două ori mai scurt 
decît cel prevăzut in grafice. Aceeași 
metodă este folosită și la montarea 
filtrului de bioxid de sulf, a coșului 
de gaze reziduale, ca și a țevilor și 
conductelor, lucrări la care, potrivit 
calculelor, se vor ciștiga cel puțin 3

IN JUDEȚUL VÎLCEA

S-a încheiat planul
Printr-o amplă mobilizare de forte. 

Silvicultorii vîlceni. cărora le-au dat 
un sprijin prețios mii de tineri, au 
reușit să încheie încă din campania 
de primăvară planul anual de împă
duriri pe toate cele 2 500 hectare. în 
acest -scop, pepinierele inspectoratu
lui silvic au pregătit peste 12 milioa
ne puieti pentru lucrările proprii, 
nunind totodată la dispoziția altor 

luni de zile. Lăudabile sint și efor
turile izolatorilor. Echipele conduse 
de Mihai Bordeianu și Mihai Lăcă- 
tușu țin pasul cu constructorii și 
montorii, executînd cu mare rapidi
tate protecția antiacidă și șamotarea 
utilajelor.

— Nu toate lucrurile decurg lin, 
de la sine, ne spunea șeful șantie
rului. Dar anumite greutăți pe care 
le întîmpinăm într-un moment sau 
altul sînt operativ înlăturate prin 

colaborarea strîn- 
să cu beneficiarul 
și proiectanții. Un 
exemplu este edi
ficator: înainte de 
începerea turnării 
fundațiilor pentru 
pompele de sulf 
topit s-a consta
tat că nu sosise 
încă din import 
?luta necesară, 
mpreună cu pro

iectantul și bene
ficiarul am pus 

o nouă soluție, în
de plută cu cauciuc

imediat la punct 
locuind acest tip 
românesc fabricat la Borzești. Și lu
crările s-au putut desfășura, în con
tinuare, normal, adică într-un 
mereu mai susținut de la o 
alta.

Conlucrarea fructuoasă între 
factorii angajați in realizarea acestei 

. investiții poate fi ilustrată și prin 
faptul că beneficiarul participă activ 
la soluționarea tuturor problemelor, 
mari și mici, cu care este confruntat 
acest șantier. In Ultima vreme s-a 
preocupat în mod deosebit de asigu
rarea tuturor utilajelor contractate. 
Eforturile și munca asiduă a con
structorilor și montorilor, sprijinite 
îndeaproape de beneficiar, constituie 

, tot atîtea 
1 sulfuric
funcțiune 
devreme,

ritm 
zi Ia

toți

garanții că fabrica de acid 
de la Bacău va intra în 
cu patru luni de zile mai 

așa cum s-au angajat.
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteli"

împăduriri
săditor însumind 3 
Dindu-se prioritate

anual de
județe material 
milioane puieti. 
rășinoaselor. care dețin, de altfel. 82 
la sută din totalul împăduririi»', un 
accent deosebit s-a pus și pe crearea 
arboretelor de amestec. In special dă 
nuc. paltin, frasin, cireș Si larice — 
toate cu valoare economică ridicată. 
(Ion Stanciu).

Din experiența siderurgiștilor gâlățeni 
în creșterea eficienței economice a producției

Colectivul Combinatului siderurgic 
din Galați a obținut în acest an suc
cese importante in realizarea sarci
nilor de plan. Rezultatele după patru 
luni sint îmbucurătoare la toate uzi
nele de pe această importantă plat
formă industrială a tării. Astfel, s-a 
obținut o producție marfă suplimen-, 
tară în valoare de 150 milioane lei. 
S-au realizat însemnate cantități de 
produse peste plan : circa 30 000 tone 
cocs metalurgic, peste 15 000 tone 
fontă. în jur de 11 000 tone otel. 6 900 
tone sleburi. 35 000 tone laminate fi
nite pline. 3 500 tone tablă si bandă 
din otel laminată la rece, piese de 
schimb în valoare de circa 26 milioa
ne lei ș.a.

In acest ansamblu de rezultate gra
vate în metalul fierbinte al faptei se 
remarcă in mod deosebit contribuția 
colectivului uzinei cocsochimice — 
cea mai mare uzină de acest fel din 
tară, care a împlinit de curînd patru 
ani de ci nd a intrat în funcțiune cea 
dinții baterie de cocsificare. ..In
această perioadă — ne spunea
maistrul Nicolae David, secretarul co
mitetului de partid al uzinei — adică 
în cei patru ani de funcționare, uzina 
noastră a realizat o producție totală 
de circa 4.5 milioane tone cocs. Sem
nificativ este faptul că din această 
cantitate în iur de 244 000 tone re
prezintă producția obținută suplimen
tar". Cele 30 000 tone cocs înregistrate 
peste plan, la finele celor patru luni 
vor spori pină la finele anului la 
150 000 tone, cît reprezintă angaja
mentul cocsarilor gălăteni — canti
tate destul de ridicată dacă o compa
răm cu producția suplimentară înre
gistrată aici în cei patru ani de func
ționare a uzinei. La realizarea anga
jamentului cocsarilor gălăteni pentru 
acest an va concura în primul rînd 
faptul că de curînd s-a asigurat in
trarea în funcțiune, cu patru luni 
înainte de termen, a bateriei nr. 6 
de cocsificare. Să notăm“ sr rurtiele ’ 
citorva dintre cei care au contribuit 
la succesele de pînă acum ale uzinei 
cocsochimice de la Galati : cocsarii 

Nicolae Rotaru si Ana Berechet, 
maistrul Ion . Preda, șeful de echipă 
Gh. Hagiu, ing. Nicolae Cruceanu. 
operatorul chimist Constantin Cîrlan.

In urmă cu puțin timp, colectivul 
uzinei furnale-aglbmerare din cadrul 
combinatului gălățean a marcat un 
important succes : atingerea produc
ției totale de 20 milioane tone fontă 
realizată aici de la intrarea în func
țiune a celui dintîi furnal de 1 700 
mc. în 1968, și pînă în prezent. In 
această perioadă a crescut cu circa 40 

• Însemnate cantități de cocs, fontă, oțel șl la
minate peste plan • A crescut cu 40 la sută indi
cele de utilizare a furnalelor • La fiecare tonă 
de fontă - economii de 35 lei • Cocsarii au redus 
costurile de producție cu peste 19 lei pe tona 

de produs

la sută indicele de utilizare a volu
mului furnalelor, consumul de cocs 
tehnic ne tona de fontă scăzînd cu 17 
la sută. In ultimii ani. furnalistii s-au 
aflat constant în fruntea întrecerii 
socialiste. Colectivele care lucrează 
la cele patru furnale ale Galațiului — 
cele mai mari agregate de acest tip 
din România — și-au îndeplinit cu 
succes sarcinile de plan ce le-au re
venit si. totodată, si-au adus din plin 
contribuția la realizările obținute ne 
ansamblul combinatului. De aseme
nea. anul trecut fiecare dintre furna
lele uzinei a realizat mai bine, de 
1 milion tone fontă, nivel de produc
ție ce nu mai fusese încă atins in 
tară de la un singur agregat de acest 
fel. „Uzina noastră — preciza mais
trul principal Toader Costiuc. secre
tarul comitetului de partid de aici — 
și-a. indeplimt totodată aggaiamen-, „ 
fele ce-i r^weneau în aceaâla pnma “ 
etapă a întrecerii socialiste pe acest, 
an. Succesul se datorește întregului 
colectiv, condus de comuniști. Vom 

da totuși si cîteva nume : formațiile 
conduse de Toader Manolache. Ion 
Iacob. Nicolae Chiroșca. Ion Blaj. 
Toader Pancu. Vasile Atitienei. de 
maiștrii Gh. Ghidei. Ion Filip, de 
inginerii Ștefan Banu. Mihai Chiriac, 
Nită Iancu ș.a.“

La începutul lunii mai. colectivul 
laminorului de tablă groasă si-a 
îndeplinit angajamentul anual, reali- 
zind peste sarcinile de plan pe patru 
luni mai mult de 10 000 tone tablă 
groasă. Astfel, acest harnic colectiv

— din rîndul căruia îi menționăm pe 
laminatorii Gh. Popa. Viorel Armasu. 
Marin Cucea. pe termotehnicianul 
Ion Patrichi. pe maiștrii Zenovie 
Mustață și Costică Isac — se alătură 
celorlalte colective de pe platforma 
siderurgică a Galațiului care au în
registrat. rezultate dintre cele mai 
bune în întrecerea socialistă.

însă succesele siderurgiștilor gălă
teni nu pot fi evaluate doar sub ra
portul cantității produselor peste 
plan, cu toate că acest fapt prezintă 
o mare importantă pentru economia 
națională. Oțelarii. de pildă, anunță 
scăderea substanțială a procentului 
de rebut fată de aceeași perioadă a 
anului trecut. De asemenea, cocsarii 
au redus costurile de producție cu 
19.11 Iei pe tona de cocs, realizînd 
astfel, in acest, an. economii de 8.9 
.pplipane lei. Furnalistii au înregistrat 
Și'er e^<fri4mii dSMă lei pe tona de 
fopfă. ca iftmare a economisirii ma
teriilor prime de bază și materiale
lor auxiliare.

In acest an. coeficientul de scoa
tere a laminatelor din aceeași canti
tate de metal trebuie să crească cu 
5.64 la sută în comparație cu nivelul 
anului trecut. obținîndu-se prin 
aceasta o producție suplimentară de 
peste 350 000 tone laminate. Condu
cerea combinatului, a uzinei de lami
nate plate, comitetele de partid Ia 
nivelul platformei și din cadrul uzi
nei au luat in acest sens o seamă de 
măsuri politice și tehnico-organiza- 
torice în cadrul fiecărui laminor. Să 
mai amintim, în cadrul eforturilor 
întreprinse în combinat, despre creș
terea indicelui de utilizare a mașini- 
lor-unelte. reducerea opririlor acci
dentale. ridicarea indicelui de folo
sire a fondului de timp. Direcțiile in 
care s-a acționat pentru ridicarea 
productivității muncii au dus la de
pășirea nivelului planificat cu 833 
lei pe angajat în perioada de la în
ceputul anului și pînă în prezent. 
Asemenea rezultate meritorii se răs- 
fring firesc asupra creșterii nivelu
lui de trai al siderurgiștilor. După 
cum am fost, informați, odată cu tre
cerea la aplicarea măsurilor recente 
stabilite de conducerea partidului 
privind sporirea retribuțiilor oameni
lor muncii, colectivul Combinatului 
siderurgic de la Galati va primi lu
nar — in prima etapă — 10 milioane 
lei în plus, sumă la care se vor 
adăuga alte venituri suplimentare 
rezultate din majorarea alocațiilor 
pentru copii.

Succesele menționate sint o garan
ție a faptului că în acest an siderur- 
giștii gălăteni își vor îndeplini exem
plar toate sarcinile care le revin, 
precum și angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă, aducîndu-și ast
fel o contribuție mereu mai impor
tantă la dezvoltarea economiei națio
nale. la creșterea venitului national 
și. implicit, a bunăstării tuturor ce- 
ldr ce muncesc.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteii"

Gospodarul chibzuit nu lasă
nici o palmă de pămînt necultivată I

consiliilor de condu-

]

La Congresul 
cere ale unităților agricole, al între
gii țărănimi s-a subliniat că o re
zervă importantă pentru creșterea 
producției agricole o constituie fo
losirea deplină a pămintului, apli
carea întregului complex de măsuri 
agrotehnice și de îmbunătățiri fun
ciare pentru sporirea potențialului 
lui productiv, astfel ca fiecare palmă 
de pămînt să fie cultivată și să ro
dească. „Realizarea sarcinilor de 
creștere a producției agricole, cores
punzător prevederilor tuturor, progra
melor — se arată în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu — impune 
acordarea unei atenții tot mai mari 
bunei gospodăriri a pămintului. folo
sirii Iui raționale, aplicării stricte a 
prevederilor Legii privind apărarea și 
conservarea solului". Ce se între
prinde în judgtul Tulcea pentru în
deplinirea acestei sarcini ?

„Paralel cu grăbirea lucrărilor agri
cole de primăvară — semănatul po
rumbului s-a încheiat, iar acum se 
însămînțează terenurile prevăzute a 
se cultiva cu soia și fasole — au fost 
luate măsuri în vederea bunei gos
podăriri a fondului funciar — ne 
spunea tovarășul Vasile Geană, se
cretar al comitetului județean al 
P.C.R. După congres, timp de două 
zile, pe consilii intercooperatiste, pre
cum și în fiecare unitate agricolă, 
președinții și inginerii șefi au inven
tariat suprafețele care pot fi. luate in 
cultură. Au fost identificate terenuri 
nefolosite aflate în curțile cooperati
velor agricole, ale gospodăriilor popu
lației, in incintele sectoarelor zooteh
nice. De asemenea, s-a evidențiat că 
suprafața agricolă poate spori prin 
desființarea unor drumuri inutile și 
micșorarea altora, prin folosirea te
renurilor care rămîn necultivate in 
jurul stilpilor care susțin conduc
torii electrici. A rezultat, pe ansam
blul județului, o suprafață de aproa
pe 1000 hectare, care este arată și 
insămințată cu plante furajere sau 
alte culturi".

Este o acțiune ale cărei roade se 
pot vedea pretutindeni în județ. So
lele au fost arate pină la marginea 
drumurilor, în jurul stilpilor de sus
ținere a conductorilor electrici tere
nul a fost lucrat și semănat, iar lă
țimea drumurilor a fost redusă Ia 
strictul necesar. în raza consiliului 
lntercooperatist Isaccea, format din 
cooperativele agricole Niculițel, Isac
cea, Luncavița și Văcăreni, este con
cludentă preocuparea cooperatorilor 
și mecanizatorilor pentru a gospodări 
cu grijă pămîntul, astfel încît nici 
un petic de teren să nu rămînă ne
cultivat. în curtea stațiunii de me
canizare a agriculturii din Isaccea 
fiecare palmă de pămînt a fost plan
tată cu pomi fructiferi, iar printre 
pomi au fost semănate legume. Dar 
în cîmp ? „întrucît am încheiat se
mănatul tuturor culturilor — ne spu
ne tovarășul Ion Șendroiu, directorul 
S.M.A. — facem «toaleta» 
adică urmărim să fie cît 

lanurilor, 
____  _________ _  ... mai bine 
închegate. In acest scop, specialiști 
din cele patru cooperative agricole 
controlează modul de răsărire a cul
turilor pentru a depista eventualele 
«goluri» în vederea completării lor". 

Merită, de asemenea, subliniat fap
tul că în județul Tulcea sînt în curs 
de realizare ample lucrări de imbu-

nătățiri funciare pentru sporirea 
rodniciei pămintului : ameliorarea 
și cultivarea a circa 1 800 ha 
terenuri supuse sărăturării în zona 
lacului Razelm, extinderea suprafe
țelor irigate cu 5 000 ha în sisteme 
mari și 655 ha în amenajări locale, 
punerea în valoare prin lucrări de 
desecare a unor terenuri din Lunca 
Dunării la cooperativele agricole Nu
fărul, Victoria. Mahmudia, Băltită și 
Beștepe, consolidarea digului la Du
năre pe 5,5 km în zona Nufărul— 
Victoria pentru apărarea de inunda
ții a 1 500 ha, continuarea lucrărilor

In unități agricole din județul Tulcea, rezultate 
foarte bune în gospodărirea pămîntului, dar și 

încălcări ale legii

de combatere a eroziunii solului în 
bazinele Pecineaga—Turcoaia și Pe
cineaga—Ostrov. De asemenea, prin 
defrișări și executarea altor lucrări, 
pînă la 30 mai suprafața arabilă a 
județului va crește cu 250 ha. Toate 
acestea oferă tabloul preocupărilor 
pentru punerea in valoare a fiecărei 
palme de pămînt, dovedesc răspun
derea pentru infăptuirea indicațiilor 
secretarului general al partidului și a 
hotărîrilor congresului privind folo
sirea integrală a fondului funciar.

Trebuie arătat însă, că in județul 
Tulcea mai sînt importante suprafețe 
de teren care pot și trebuie să fie 
puse în valoare și cultivate incă din 
acest an. Iată unele constatări făcu
te în citeva localități din județ. In
cinta sectorului zootehnic al coopera
tivei agricole Lăstuni arată ca un 
maidan mare, cît 3—4 terenuri de 
fotbal. Dar nici un petic de pămint 
nu a fost arat și însămînțat cu plan
te furajere. Peste tot — grămezi de 
gunoi, coceni, utilaje abandonate. 
„Vă place cum arată incinta sectoru
lui zootehnic?" In loc de răspuns, Ion 
Ghirea, inginerul-șef al cooperativei

Curios esteagricole, ridică din umeri, 
însă faptul că inginerul-șef ne asi
gură că la fiecare cultură s-a reali
zat suprafața stabilită prin plan. Cu
rios, deoarece în plin teren arabil au 
fost amplasate platformele de gunoi 
și depozitul de furaje. Nu le-am mă
surat cit Ocupă. Acest lucru trebuie 
să-1 facă organele agricole județene, 
consiliul popular comunal, care 
datoria să 
palmă de pămînt să fie cultivată.

în zona cooperativei
Isaccea se amenajează un nou sistem 
de irigații. Peste tot. drumuri tăiate 

au
urmărească ca fiecare

agricole .din

de-a dreptul prin lanurile de grîu 
sau peste semănături. Unele sînt atit 
de late incit concurează cu bulevar
dele. Prin lanurile de griu au fost 
deschise canale. Evident, mult teren 
roditor a fost scos din circuitul agri
col fără temei. Cum este posibilă o 
asemenea situație ? Ni s-a spus că 
pentru aceasta, constructorul — 
T.C.I.F. Constanța— are acte în regu
lă. Dar ce acte se pot da. și atunci 
cine le dă. cind legea interzice cate
goric ocuparea oricărui teren însă- 
mințat pînă ce nu a fost strînsă re
colta ?

Că acestea nu sînt situații izolate 
rezultă și din controlul efectuat de 
specialiștii oficiului județean de ca
dastru și organizarea teritoriului, 
care au stabilit că în multe coopera
tive agricole cum sînt Poșta. Frecă- 
ței, Zebil, Enisala. Lunca, Babadag, 
Slava Rusă, Jurilovca, Nicolae Băl- 
cescu și la I.A.S. M. Kogălniceanu 
trebuie arate și semănate spatiile 
din jurul stilpilor și cele ocupate cu 
platformele de gunoi și depozitele de 
furaje, că în alte unități agricole — 
Nufărul. Lăstuni și Sarichioi — exis

tă încă multe drumuri inutile. Refe
ritor la gospodărirea pămîntului. to
varășul Constantin Antistescu. direc
torul oficiului, ne spunea : „Sînt ci
teva întreprinderi care au ocupat, 
fără a avea aprobare, diferite tere
nuri arabile pentru efectuarea unor 
lucrări, I.V.C. Tulcea a făcut pătule 
pentru Jporumb pe două hectare la 
C.A.P. Ceamurlia de Jos. I.F.L.G.S. 
București a aruncat pămînt steril pe 
un hectar la Ceamurlia de Sus, 
T.C.I.F. Constanta a amplasat șan
tierele pe teren arabil la M. Kogălni
ceanu. Babadag și Zebil. Legea fon
dului funciar prevede obligativitatea 
pentru toți constructorii de obiective 
agrozootehnice și de îmbunătățiri 
funciare să recupereze terenurile a- 
rabile pe care le scot definitiv din 
circuitul agricol. în acest sens, exis
tă mari restante. Pe județ trebuie re
cuperate. pentru a se întregi supra
fața arabilă, peste 135 ha. Numai 
grupul de supraveghere a investiții
lor Constanta trebuie să redea cir
cuitului productiv 38 ha, dar lista u- 
nitătilor care au restante este mult 
mai mare".

Toate acestea dovedesc că măsuri
le inițiate de organele agricole jude
țene pentru cultivarea tuturor tere
nurilor nu pot fi considerate decît ca 
un început. Rezervele de creștere a 
suprafeței arabile sînt mari. Din 
partea organelor de specialitate. a 
conducerilor unităților agricole se 
cere un control efectiv pe teren, mă- 
surînd cîmpul în lung și în lat, pen
tru a se inventaria toate suprafețele 
care mai pot fi arate și cultivate. 
Organele și organizațiile de partid 
din agricultură, organele agricole ju
dețene și consiliile intercooperatiste 
trebuie să acționeze ferm pentru a 
stăvili orice tendință de risipă a te
renului agricol, să ia măsurile cele 
mai energice pentru utilizarea inten
sivă și deplină a întregului fond fun
ciar.

Aurel PAPADIUC

Creativitatea și răspunderea
ii O U I harnic colectiv

im-
ale

iute 
atit

părți din
în graiul 
unor oa- 
destoinici

La Negrești-Oaș, de îndată ce in
tri in oraș, privirile se îndreaptă a- 
supra unei impunătoare clădiri de
corate simbolic cu chipul mindru 
al unui oșean. Aici lucrează cu hăr
nicia atît de caracteristică oameni
lor din acest colț de țară un 
portant număr de fii și fiice 
Oașului.

Se spune adesea că oșeafiul e 
la mînie. E adevărat. Dar tot 
de adevărat este că iute si temeinic 
e la muncă oșeanul. Directorul aces
tei întreprinderi, numită .simplu de 
in si cinepâ, tovarășul loan China, 
ne vorbește cu nedisimulată satis
facție despre hărnicia colectivului, 
în primele 4 luni ale anului s-au 
realizat peste 56 000 mp țesături. 13 
tone fire și 804 000 saci din cinepă 
în amestec cu in. precum si din po- 
lipropilenă, materie sintetică ce stă 
la baza unei importante 
producția unității.

Desigur, cifrele vorbesc 
lor despre roadele muncii 
meni întreprinzători și 
care lucrează cu dăruire si spirit 
de răspundere muncitorească pen
tru realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan, pentru creșterea susținută 
a productivității muncii — una din 
pîrghiile hotărîtoare ale dezvoltării 
economiei și sporirii venitului na
țional. temelia sigură a ridicării ni
velului de trai al oamenilor muncii.

Conștienti de acest adevăr funda
mental. colectivul întreprinderii 
perseverează în aplicarea unor mă
suri tehnico-organizatorice menite 
să asigure mersul de ceasornic al 
producției. In acest scop s-a acțio
nat în ultima vreme sistematic pen

Gnjă deosebită, dar si dezinteres pentru buna gospodărire a pămîntului — aceasta rezultă din fotografiile 
alăturate. Pentru a se asigura condiții optime în vederea executării lucrărilor de întreținere a culturilor la coo
perativa agricolă din Isaccea. județul Tulcea. pămintul este nivelat cu grijă (prima fotografie). Dar în' timp ce 
unii caută să extindă suprafața arabilă și să cultive fiecare metru pătrat, alții risipesc pămîntul. Ceea ce se 
vede în fotografia a doua este un drum lat. cit un bulevard, făcut prin semănăturile cooperativei agricole din 
Isaccea de către șoferii și tractoriștii Trustului de construcții pentru îmbunătățiri funciare Constanta. Privind 
fotografia a treia, unii ar fi înclinați să creadă că pe pămintul Dobrogei au fost făcute noi descoperiri arheo
logice. Nici vorbă. Sînt urmele lăsate de T.C.I.F. Constanta pe un teren situat la ieșirea din comuna M. Ko
gălniceanu. mai precis ceea ce a rămas din organizarea șantierului... de îmbunătățiri funciare. Iată cum cei 
însărcinați să sporească suprafața arabilă, să îmbunătățească pămintul. îl degradează. Cum 6e aplică preve
derile legii fondului funciar ?

tru eliminarea unor strangulări și 
Întreruperi accidentale ale benzii 
pentru tors, adică intre carde si la
minare.

Soluția adoptată a fost simplă, dar 
eficientă : oamenii din echipa de 
întreținere a utilajelor au fost re
partizați in două schimburi, astfel 
incit să se asigure intervenții ope
rative oe tot parcursul celor 16 ore 
de producție din întreprindere. în- 
trucit acum cardele funcționează

La Intreprintlerea 
de in și cînepă 

din Negrești

normal, ele asigură continuu mate
rie primă pentru mașinile de tors 
care staționau nu o dată timp înde
lungat. Chiar si in organizarea e- 
chipei de Întreținere s-au operat 
îmbunătățiri : oamenii nu mai re
pară ..de toate", ci s-au specializat 
pe utilaje — carde. laminare, ma
șini de tors, războaie de țesut etc. 
— ceea ce le permite o remediere 
operativă a defecțiunilor.

Concomitent se cuvin menționate 
si acțiunile stăruitoare si rodnice 
pentru reducerea costurilor de pro
ducție. îndeosebi prin economisirea 
energiei electrice și combustibilului. 
Astfel, datorită unor măsuri de ra
ționalizare. in acest an se vor eco
nomisi 863 MWh, care reprezintă o 
cantitate de energie electrică ce a- 
«igură functionarea întreprinderii 

timp de 31 de zile. In urma aplicării 
unei inovații ce aparține unui co
lectiv condus de Gheorghe Bota și 
Emeric Erdey. la uzina de condi
ționare a aerului, decuplarea și cu
plarea motorului pompei de apă se 
realizează acum cu umidometrul. in 
funcție de umiditatea aerului. Toto
dată s-a introdus un sistem mai e- 
conomicos. dar mai bun de ilumi
nare a războaielor si rampelor de 
control din secțiile de țesătorie și 
confecții, sistem care este in curs 
de introducere și la secția de poli- 
propilenă. Cit privește economisirea 
de combustibili speciali, estimată să 
atingă 260 tone oe anul in curs, a- 
ceasta se realizează îndeosebi da
torită aplicării unei inovații reali
zate de tovarășii amintiți in rin- 
durile anterioare împreună cu Teo
dor Astaloș. Este vorba de cvasi- 
t.riplarea temperaturii aerului care 
se insuflă in cazan și deci de creș
terea randamentului de încălzire 
prin montarea unui recuperator de 
căldură pe coșul de la gazele arse.

Șirul exemplelor despre creativita
tea si hărnicia textiliștilor oșeni ar 
mai putea continua. Ele ilustrează 
hotărirea colectivului de aici de a 
realiza cît mai bine sarcinile ce ii 
revin, actionind cu hotărire, sub 
conducerea organizației de partid, 
pentru amplificarea succeselor de 
prestigiu obținute în primele patru 
luni ale anului, pentru sporirea sus
ținută a productivității muncii care 
se reflectă asupra ridicării nivelu
lui de trai.

Octav GRVMEZA 
corespondentul „Scinteii"
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI" tv
Echilibrul, armonia și frumusețea 
sufletească a poporului nostru
în spectacolele artistice create de oamenii muncii

Sinteză strălucită a tra
dițiilor culturii noastre 
populare și a ceea ce spi
ritul de creație al români
lor. într-o perfectă unitate 
de acțiune și ideal cu cel 
al naționalităților conlocui
toare. a dat și continuă să 
dea la iveală, în diversele 
domenii ale culturii si ar
tei în anii socialismului. 
Festivalul național „Cin- 
tarea României" relevă tot 
mai mult, pe măsură ce 
înaintează spre punctul său 
final, marea vocație artis
tică a poporului nostru, 
disponibilități nebănuite de 
creație literară, muzicală, 
plastică, științifică și tehni
că, ca semn distinctiv ai no
bleței sale spirituale. Parti- 
ciplnd la activitatea juriilor 
etapei interjudețene a festi
valului. urmărind cu regu
laritate emisiunile radioului 
și televiziunii consacrate re
flectării acestei cu adevă
rat grandioase desfășurări 
de forțe artistice, am putut 
observa că. dincolo de as- 
oectele perfectibile, mai cu 
seamă în ceea ce privește o 
determinare mai clară a ti
curilor de activitate artisti
că profesională si de ama- 
ori implicate în competiție, 
iincolo de ceea ce ne-ar 
iuțea oferi statisticile pri- 
dnd cantitatea manifestări- 
or și numărul impresionant 
ii participantilor, festivalul 
:ste. prin conținutul său. o 
irofundă și organică îm- 
ilîntare a artei si culturii 
omânești în demersul Com
dex al societății socialiste ; 
1 exprimă echilibrul, ar- 
nonia și frumusețea sufle- 
ească a poporului nostru ; 
1 reprezintă în același 
imp un elogiu adus omului 
ou. virtuților lui statornice, 
onștiintei sale revolutiona- 
e. Cîn.tecele revoluțio- 
are și patriotice evocind 
lomente din lupta poporu- 
ji român pentru indepen- 
ență, pentru dreptate și 
irogres social, ca si munca 
lină de avînt a construc- 
irilor socialismului : cin
ice și poeme închinate tă- 
i. partidului, ideilor păcii

și prieteniei ; solidarității 
internaționale a tuturor po
poarelor care militează ac
tiv pentru binele și progre
sul omenirii ; piesele de 
teatru ori spectacolele de 
dans tematic, reflectind e- 
roismul și spiritul de sacri
ficiu prin care s-a distins 
poporul român în marile în
cleștări ale istoriei sale ca 
și clocotul muncii creatoa
re propriu anilor socialis
mului, dansurile populare 
exprimînd vigoare si opti
mism. cîntecele populare, 
doinele, baladele, orațiile, 
cimiliturile șl strigăturile

mare de specialitate cores
punzătoare. rezultatele sînt 
bune. Din păcate, cum s-a 
putut observa mal ales in 
faza de masă a festivalului. 
Instructorii de specialitate, 
dirijorii, regizorii, coregra
fii, metodiștii sînt foarte 
departe de a acoperi cerin
țele unei îndrumări siste
matice la nivelul tuturor 
formațiilor artistice care cu 
atita dăruire își consacră 
timpul liber nobilei activi
tăți de îmbogățire spiritua
lă a poporului. în specta
colele etapei interjudetene 
la care am asistat, lipsa in

ÎNSEMNĂRI DE LA FAZA 
INTERJUDEȚEANĂ 

de Vasile DONOSE

definind o adevărată Istorie 
spirituală a neamului, fru
musețea sa morală, bogăția 
sa sufletească, toate aces
tea constituie coordonate e- 
sențiale ale repertoriilor 
prezentate de totalitatea 
formațiilor și colectivelor 
artistice interpretative care 
au evoluat pe scena festi
valului.

Diversificării repertoriale, 
atît sub raport tematic cit 
și stilistic în sensul ideilor 
pomenite mai sus. i-au co
respuns realizări interpreta
tive de o înaltă tinută artis
tică. Corurile mixte din ju
dețele Iași. Botoșani. Neamț, 
Bacău. Brașov, Prahova. 
Covasna, Sibiu, corurile 
de cameră din Iași. Ba
cău. Cîmpina. corurile uni
tăților militare prezentate 
în concurs au dovedit ex
celente calități tehnico-in- 
terpretative. omogenitate, 
dictie. sonoritate de ansam
blu strălucitoare. S-a do
vedit și în aceste cazuri 
— fără Îndoială că ci
tarea tuturor exemplelor 
bune ar pretinde o ex
tensie mult prea mare lis
tei de nominalizări — că 
acolo unde există o Îndru

structorilor de specialitate 
s-a putut observa si la u- 
nele orchestre de cameră, 
la unele brigăzi artistice, ca 
și la unele formații de dans 
tematic.

Desigur, o analiză va fi 
necesar să se facă la sfîr- 
șitul acestei prime ediții a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", al cărui 
sens major, ale cărei direc
ții de forare în capacitatea 
de creație a maselor șl de 
valorificare superioară a 
întregului potential artistic 
al poporului nostru au fost 
nu o dată subliniate. Cine a 
urmărit măcar o parte din 
manifestările festivalului, 
cum ar fi. de pildă, echipele 
de teatru din Iacobeni — 
Botoșani, din Viicea, din 
Călărași, echipele de dan
suri din Flăminzi, ine
galabilele dansatoare din 
Crihalma. a căror grație 
ar putea stîmi admi
rația întregii lumi, soliștii 
dansatori din familia Mihai 
Păiș, de la Căminul cultu
ral din Șercaia. excelenta 
solistă de muzică populară 
Marilena CriveanU din Bra
șov, fanfara din orașul

Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
corul Palatului culturii din 
Ploiești, corul de cameră 
„Vox humana" al sindicatu
lui învățămint din Sfintu 
Gheorghe, soliștii dansatori 
Demeter Margit și Demeter 
Iosif, de asemenea din Sfin
tu Gheorghe, și cotul Scolii 
militare din Sibiu — omi
siunile se datoresc exclusiv 
lipsei de spațiu —. va fi a- 
vind. desigur, imaginea u- 
riasei energii spirituale cu 
care oamenii muncii contri
buie cu eforturi, pasiune și 
talent, la făurirea profilului 
spiritual al societății româ
nești contemporane.

Impresionante au fost, in 
special în cadrul unor mari 
ansambluri coregrafice — 
ca de exemplu cel al Com
binatului petrochimic de la 
Brazi, ce! al căminului cul
tural Orlat — Sibiu, cel din 
Flăminzi — Botoșani, cel al 
Scolii populare de artă din 
Sfintu Gheorghe, județul 
Covasna. cele ale căminelor 
culturale din Felmer. Dăi- 
șoara. Casei de cultură din 
Făgăraș și Clubului între
prinderii ..Rulmentul" din 
Brașov — ideile de integra
re a generațiilor, de trans
mitere către vîrstele tinere 
a ceea ce ne oferă mai de 
preț tradiția artei și cultu
rii românești. Arta, ca și 
munca productivă în sensul 
producției materiale, este un 
obiect de învățătură, de 
muncă asiduă care începe 
din fragedă copilărie și se 
desăvîrșește. în timp, cu 
migală și responsabilitate, 
cu plăcere, dăruire și talent..

Festivalul national ..Cîn
tarea României" este cadrul 
cel mai adecvat în care sînt 
vizibile, cu cea mai mare 
claritate, existenta tuturor 
posibilităților și cerințelor 
pentru ca și sub acest ra
port arta si cultura Româ
niei socialiste să-și afirme 
plenar identitatea de sens 
cu idealul etic, estetic 
și moral al societății în care 
omul, posesor al unui înalt 
grad de cultură si civiliza
ție. este cu adevărat liber 
și stăpîn pe destinele sale.

PROGRAMUL I
8,00 Tot înainte 1
8.30 Film serial pentru copil : „Toate 

pînzele sus !“
9.45 Pentru căminul dumneavoastră

10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13,05 Album duminical
15.00 Fotbal : U.T.A.—Politehnica Timi

șoara.
17.10 Film serial : „Din tainele mărilor" 
18.00 Cel mai bun continuă
19,00 Micul ecran pentru cei mici
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 File de istorie.
20.10 Film artistic : „Ultima zi".
21.45 Primăvara cîntă cu noi — emisiu

ne de varietăți
22,15 Telejurnal — Sport

PROGRAMUL II
10,00 Concert educativ realizat cu con

cursul Filarmonicii „G. Enescu".
LUNI, 18 MAI 1977 

PROGRAMUL I
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Emisiune în limba maghiară
19,00 Itinerar polonez
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Cîntarea României.
20.20 Panoramic
20.50 Roman-foileton : „Sub stele".
-21,40 Cadran mondial
22,00 Un cîntec de demult
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II
16.30 „A .fi om" — reportaj TV
16.50 întîlnire cu satira și umorul
17,35 Cenacluri ale tineretului
18.10 Bucureștiul necunoscut
18.30 Emisiune de știință
18,55 Eroi îndrăgiți de copil : Heldl
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Actualitatea bucureșteană
20.10 Film serial „Kojak"
21,00 Telex
21,05 Capodopere mozartiene
22,05 întîlnire cu muzica ușoară

cinema
• Republica din Uzice : SCALA
— 9.30; 12,45; 16; 19.15.
G Zori în flăcări : CENTRAL — 
9.15; 11.30; 13.45; 16; 18.15; 20.15.
G Misterul lui Herodot : DOINA
— 9.30; 11.30; 13.30; 17.30. FEREN
TARI — 9.30: 11.30: 13.30.
G Mușcă șl fugi : FESTIVAL — 
8 30: 10,45; 13; 15.30: 18: 20.30. FA
VORIT — 9; 11,15: 13.30; 15.45: 18;
20.15. MODERN — 9; 11.15: 13.30; 
16; 18.15; 20.30, la grădină - 19,45, 
GRADINA CAPITOL - 19.45.
G Diavolii din Spartivento : PA
TRIA — 9; 11,15: 13.30: 15,45: 18;
20.15, LUCEAFĂRUL — 9: 11.15:
13,30: 16: 18,15: 20.30, la grădină
— 19,45, FEROVIAR — 9: 11.15;
13.30: 16; 18,15; 20.30, CASA FIL
MULUI (la sala de festivități Di
namo) — 16: 18: 20.30.
G Cinci detectivi la miezul nopții:
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Pe Cîmpia Libertății de la Blaj

DEZVELIREA ANSAMBLULUI
MONUMENTAL „GLORIA"

Ieri după-amiază, pe 
Cimpia Libertății de la 
Blaj, unde in mai 1848 a 
avut loc marea adunare 
a românilor din Transil
vania, a fost dezvelit, cu 
prilejul Împlinirii a 129 de 
ani de la revoluția pașop
tistă, ansamblul monu
mental „Gloria", semn al 
înaltei prețuiri de care se 
bucură astăzi din partea 
partidului $1 poporului 
nostru lupta eroică a îna
intașilor pentru libertate 
si unitate națională, pen
tru progresul economic și 
social al tării. Monumen
tul. operă a sculptorului 
Ion Vlasiu, reprezintă o 
..poartă a istoriei" înca
drată de statuile a trei 
fete tinere simbolizînd 
Tara Românească. Moldo
va si Transilvania. Ope
ra este dăltuită în piatră 
Si are o înălțime de 16 
metri. Cele trei statui sînt 
turnate in bronz.

Grupul ..Gloria", ală
turi de busturile existen
te a 24 de eminenti lup
tători revoluționari de la

1848, întregește marele 
ansamblu monumental ri
dicat în ultimii ani pe 
Cîmpia Libertății. Festi
vitatea inaugurării. la 
care au luat parte mii de 
cetățeni din orașul Blaj 
Si localitățile învecinate, 
a fost deschisă de tova
rășul Dionisie Heljonl, 
secretar al comitetului o- 
răsenesc de partid, prima
rul orașului. Au vorbit 
apoi Gheorghe Băcioiu, 
secretarul comitetului de 
partid de la complexul 
de prelucrare a lemnului 
din localitate. Gheorghina 
Suciu. profesoară la liceul 
„Iacob Mureșian". Silviu 
Agoston. secretarul comi
tetului U.T.C. de la între
prinderea de accesorii 
pentru masinl-unelte. si 
pioniera Mihaela Buda de 
Ja școala generală nr. 1. 
în încheierea festivității 
a luat cuvintul tovară
șul George Homoștean, 
prim-secretar al Comite
tului județean Alba al 
P.C.R.. președintele con
siliului popular județean.

A fost, cu acest prilej, 
prezentat spectacolul mu- 
zical-coregrafic ..Glorio
sul centenar", consacrat a-

niversării a 100 de ani de 
la cucerirea independen
tei de stat a patriei. (Ște
fan Dinică).

excelsior — 0; 11,15: 13,30: ie: 
18.15; 20.30. MELODIA — 9: 11,15: 
13.30; 16; 18.15; 20,30, GLORIA — 
9; 11.15: 13.30; 15.45; 18; 20.15.
e Oaspeți de seară : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20. VOLGA — 9; 
11.15; 13,30: 15.45: 18; 20.13. GIU- 
LESTI — 10; 12: 14; 16: 18: 20.
e Sfîrșltul legendei : VICTORIA
— 9; 11.15; 13,30; 15.45: 18.15; 20.30,
MIORIȚA — 9; 11: 13.15; 15.30;
17,45: 20.
© Un orășel In Texas : SALA PA
LATULUI — 17,30: 20.
a Actorul și sălbaticii : EFORIE
— 9: 12; 16: 19.
S Așii înălțimilor : GRIVIȚA — 
9: 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15. TO
MIS — 9: 11.15; 13 30: 16: 18.15: 
20.30. la grădină — 19.45.
© Pe aici nu se trece : VIITORUL
— 15.30: 19.
• Nemuritorii ! MUNCA — 9.30;
11,30: 13.30; 15,45; 18: 20.15.
a Cuibul salamandrelor : COS
MOS — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18; 
20,15, ARTA — 9; 11,13; 13,30; 15,45: 
18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Richard al III-lea — 11, 
Marele soldat — 19,30, (sala mică) : 
Comedie de modă veche — 10, 
1907 — 17.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recital extra
ordinar în contul omeniei și soli
darității susținut de violonistul 
ION VOICU în colaborare cu pia
nistul VALENTIN GHEORGHIU 
— 20.
• Opera Română : File de istorie 
— 11. Dreptul la dragoste — 19.
• Teatrul de operetă : Suzana —
19.30, Victoria și-al ei husar —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 10, Tineri căsătoriți

caută cameră — 18, A 12-a noapte
— 19,30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică —
10.30. Viața e ca un vagon ? —• 15, 
Două ore de pace — 19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : Adio, Charlie — 10,30, 
Ulciorul sfărîmat — 19,30, (sala
Studio) : Patru lacrimi — 10, Oa
meni feluriți — 19.
• Teatrul Giuleștl ! Romanțioșii
— 10. Da sau nu — 19,30, (sala Stu
dio 74) : Caractere — 17.
G Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Victoria) : Lasă supă- 
rarea-n hol — 19. (grădina Boe
ma) : Deschis pentru renovare —
19.30.
G Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Flacăra independenței
— 19,30.
• Teatrul „Ton Creangă" : Scufița 
cu... trei iezi — 10, Acțiunea Co- 
dalbu (premieră) — 17.
• Circul București : Cu circul 
nu-i de glumit — 10; 16; 19,30.
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N EPISOD REPROBABIL LA CAMPIONATELE EUROPENE FEMININE DE GIMNASTICĂ

Irhiiraie părtinim, practici contrare eticii sportive 
au viciat rezultatele intreceriicr

După cum sa știe, vineri. 13 mai, 
t început la Praga campionatele eu- 
pene de gimnastică feminină — e- 
■niment important al vieții sporti- 

internaționale. urmărit cu deose- 
t interes de zeci și zeci de mili- 
ne de spectatori si telespectatori, 

poate aprecia, pe bună dreptate, 
niciodată gimnastica nu s-a bucu- 

t de un asemenea succes de public 
în ultimul timp, respectiv în ul- 

nul an — faptul ca atare fiind unul 
ître efectele imensului interes sus- 
at pretutindeni de evoluția strălu- 
ă a gimnastelor românce la Olim- 
ida de la Montreal. Trebuie însă 
itat că încă din prima zi a desfă
tării întrecerilor sportive de la 
npionatele europene de gimnasti- 
de la Praga am asistat la o suită 
abuzuri ale corpului de arbitri, la 
nifestări evidente ale lipsei de o- 
ctivitate în notări. Aceasta a pro- 
s o vie nemulțumire în rîndul iubi- 
ilor de sport, neobisnuiti cu aseme- 
i abateri grosolane de la etica spor
ii. de la principiile obiectivitătii 
irtive. în modul cel mai flagrant, 
lind normele elementare ale bunu- 
simt. Teodorei Ungureanu i s-au 

at punctele meritate, fiind frustra- 
de o medalie pe care O merita cu 
sosintă. deplin justificată de ca
lea evoluțiilor sale. De asemenea, 
lia Comăneci — care este recu- 
cută drept cea mai mare sportivă 
.imii și căreia specialiștii din toa- 
tările i-au consacrat aprecieri su- 
lative — a „beneficiat" chiar din 
pa zi de un arbitraj viciat de su- 
?tlvism. deși pînă la urmă. în fața 
iențelor, nu i s-au putut refuza pri- 
loc în clasamentul individual com- 
și titlul de campioană europeană 

olută.
. manifestat oare juriul vreo 
igență" cu totul deosebită ? 

se poate spune că ea s-a 
rcitat asupra — sau mai bine 
împotriva — gimnastelor noas- 

arbitrajul urmărind, practic, 
jsarea acestora în avantajul altor 
■urente. Toate aceste decizii 
'epte au produs sentimente de 
undă amărăciune, de nemultumi- 
i dezaprobare în rîndul sportivi- 
din tara noastră, al participantilor 
ompetitie. al opiniei publice mon- 
e. De altfel, și spectatorii pra- 
:i. publicul venit să urmărească 
trecere cinstită, a celor mai buni, 
ășurată în spiritul corectitudi- 
au fost profund contrariati. asis- 

cu stupefacție și reacționind 
probator la notările nedrepte ale 
Irilor. notări neconforme cu reali- 
i, profund inechitabile. Încâlcind 
iele întrecerii sportive. Șocati de 
îenea procedee, spectatorii, iubi- 
ai spiritului de dreptate, de co- 
tudine, de întrecere cu adevărat 
ilerească, și-au manifestat pe 
î dreptate dezaprobarea.
est spirit profund nesportiv a 
dnat ieri la finalele pe aparate, 
actul de flagrantă nedreptate 

t Nadiei Comăneci la proba de 
uri. A stîrnit stupoare pentru 
i lumea faptul că. după ce s-a 
ițat oficial că Nadia Comăneci a 
țat proba respectivă, corpul de 
ri a schimbat notele după în- 
>rea întrecerii la sărituri, lucru 
liîntîlnit în Istoria campionatelor 
;imnastică. Spre uimirea noastră 

milioanelor de telespectatori, 
a Comăneci a apărut pe locul al 
a ! Acest procedeu nu poate fi 
icat decît ca o fraudă, o gravă 
ire de la regulile sportului, o ati

tudine grosolană fată de o mare 
sportivă a lumii, sportiva care a în
trunit cele mai înalte aprecieri la 
toate marile concursuri Internaționale 
la care a participat, culminînd cu 
succesul absolut obtinut la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, comportare 
strălucită ce a determinat de
semnarea ei drept cea mai bună 
sportivă a lumii de către toate, ma
rile agenții de presă — de la France 
Presse. Reuter. A.P.. T.A.S.S. și 
pînă la U.P.I. La sfîrșitul anului tre
cut, toate anchetele internaționale de 
sport au desemnat-o pe Nadia Co
măneci pe locul I. la mare diferență 
de puncte de următoarele clasate.

în ceea ce o privește pe excelenta

In semn de protest, delegația 
țării noastre s-a retras din competiție

noastră gimnastă Teodora Ungurea
nu, se știe că la recentul și prestigio
sul „Turneu al campionilor" de la 
Londra, ciștigat de sportiva român
că pentru a doua -oară consecutiv, e- 
voluțiile ei la toate aparatele au stîr
nit aprecierile unanime ale specialiș
tilor și presei internaționale. De a- 
semenea, invitată de onoare la acest 
turneu, Nadia Comăneci a obținut 
cele mai mari note, confirmind înal
ta. inegalabila sa măiestrie. Iată deci 
că la asemenea prestigioase întîlniri 
și concursuri, sportivele noastre au 
fost apreciate cum se cuvine, recu- 
noscîndu-li-se valoarea, pregătirea, 
talentul. De altfel, chiar după prima zi 
a campionatelor europene de la Pra
ga. numeroase ziare și agenții de 
presă relevau autoritatea cu care Na
dia Comăneci a ciștigat din nou titlul 
de campioană absolută. Ziarul „Iz
vestia" remarca, printre altele: „Cam
pioana olimpică absolută în vîrstă de 
15 ani, eleva româncă Nadia Comă
neci. a concurat cu încredere și for
ță. Ea și-a păstrat titlul de primă 
gimnastă a continentului, totalizînd 
39.30 puncte. Numai ei i-a reușit ten
tativa de a trece peste 39 puncte în 
acest concurs". Corespondentul agen
ției A.D.N. Berlin își începea co
mentariul de la Praga scriind urmă
toarele : „Nadia Comăneci este din 
nou cea mai bună gimnastă a Euro
pei. După succesele repurtate la 
Skien și Montreal, gimnasta româncă 
cucerește la Praga al doilea titlu de 
campioană absolută a continentului", 
în comentariul său, agenția america
nă U.P.I. arată că „Nadia Comăneci 
a lăsat din nou o mare impresie, do- 
vedindu-se o campioană absolută în 
deplinul sens al cuvintului".

Lipsa de obiectivitate manifestată 
în notările din cadrul campionatelor 
europene de la Praga. abuzurile să- 
virșite constituie o încălcare flagran
tă a regulilor sportive, cu atît mai 
gravă, cu cit este vorba de o compe
tiție de o asemenea amploare și pres
tigiu, care are o tradiție in promo
varea spiritului cu adevărat sportiv 
într-o ramură căreia îi sint caracte
ristice frumusețea, măiestria artistică 
obținute printr-o exemplară dăruire, 
printr-un înalt efort fizic și moral.

Notările incorecte de Ia campiona
tele de la Praga au arătat cu clari
tate zecilor de mii de spectatori, mi
lioanelor de telespectatori că arbitra
jul nu mai prezenta girul obiectivită
tii. Socotind că această manieră de 

apreciere viciază profund rezultatele 
firești ale întrecerii și pentru a nu 
mai supune pe sportivele noastre la 
eforturi Inutile și chiar — de ce să 
n-o spunem — la batjocorirea stră
daniilor lor, Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport și Fede
rația română de gimnastică au hotărit 
retragerea din concurs a gimnastelor 
noastre. Această hotârire este în de
plină concordanță cu opinia maselor 
de iubitori ai sportului din tara 
noastră, a milioanelor de telespec
tatori care, urmărind campionatele 
pe micul ecran, si-au manifestat in 
mod justificat totala lor nedumerire 
și indignare. Felul în care a „notat" 
corpul de arbitraj, în flagrantă con

tradicție cu etica sportivă, a pus în
tr-o lumină evident nefavorabilă a- 
ceastă ediție a campionatelor euro
pene feminine de gimnastică.

Expresie a spiritului de dreptate, 
echitate și noblețe, de întrecere cin
stită și demnă, sportul constituie, prin 
excelentă, o cale de apropiere și de 
înțelegere între tineri. între popoa
re. Activitatea sportivă este. în e- 
sentă. întrecerea celor mai buni. în
trecere în care nu trebuie să primeze 
nici un alt considerent decît cinstea, 
obiectivitatea în aprecierea muncii, a 
eforturilor imense, a spiritului de dă
ruire si sacrificiu de care dau dovadă 
tinerii sportivi ce-și pun talentul, vo
cația. tot ce au mai bun si mai fru
mos la temelia realizării unor mari 
performante. Iată de ce adevărată 
întrecere sportivă trebuie să se baze
ze pe echitate, pe maximă rigoare in 
definirea și aprecierea valorilor, a 
performantelor. întrecerea sportivă 
nu admite nici o derogare de la aces
te norme inflexibile ale eticii sporti
vilor și arbitrilor. Comportarea corpu
lui de arbitraj de la Praga constituie 
— se poate spune — o manifestare 
profund dăunătoare cauzei prieteniei, 
o gravă denaturare a spiritului și 
sensului mișcării sportive — activi
tate menită să înlesnească cunoaș-

Comentarii ale
Corespondenții agențiilor interna

ționale de presă prezenti la Palatul 
sporturilor din Praga pentru a urmări 
campionatele europene feminine de 
gimnastică comentează pe larg retra
gerea gimnastelor românce ca urma
re a arbitrajului părtinitor, care a 
pus într-o lumină nefavorabilă cea 
de-a 11-a ediție a acestei importante 
competiții internaționale.

AGENȚIA U.P.I., anunțînd că 
echipa română la campionatele eu
ropene feminine de gimnastică a 
părăsit sîmbătă competiția, in semn 
de protest evident împotriva unei 
hotărîri a juriului de apel, în 
baza căreia Nadia Comăneci a fost 
frustrată de o medalie de aur la să
rituri. citează declarațiile secre
tarului general al Federației in
ternaționale de gimnastică. Max 
Bangerter. care arată că cele în- 
timplate sîmbătă seara la campio- 

terea reciprocă. întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare.

Opinia publică din țara noastră aș
teaptă ca Federația internațională de 
gimnastică să-și spună cuvintul pen
tru a promova în acest sport elemen
tarul spirit de dreptate. Nici un fel 
de alte considerente nu trebuie să 
primeze. Aceasta este esența sportu
lui și vom pleda întotdeauna pentru 
păstrarea ei.

Dorim ca faptele reprobabile din 
arbitrajul acestor campionate euro
pene feminine de gimnastică să râ- 
mlnă un episod de tristă amintire in 
activitatea sportivă competițională. 
Legile nobile ale sportului trebuie 
ferm întronate pretutindeni, astfel 
încit sportul să contribuie cu adevă
rat la cauza păcii și prieteniei, la 
educarea tinerei generații intr-un cli
mat sănătos, compatibil cu formarea 
și desăvîrșirea celor mai înalte cali
tăți fizice și morale.

Iubitorii de sport din țara noastră 
— care au urmărit eu inimile pline 
de amărăciune lupta cinstită a gim
nastelor noastre cu un arbitraj păr
tinitor — felicită călduros pe repre
zentantele noastre pentru minunata 
lor comportare sportivă, demonstrată 
și la această competiție. O felicită 
din toată inima pe Nadia Comăneci, 
care, și de această dată, și-a confir
mat cu strălucire înaltele sale calități 
sportive, ce t-au adus atîtea și atîtea 
medalii și însemne ale gloriei spor
tive, precum și cea mai înaltă cin
stire a Republicii noastre — titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" și Meda
lia de aur „Secera și Ciocanul". O fe
licită. de aserrienea, cu căldură pe 
Teodora Ungureanu pentru calitățile 
ei remarcabile, pentru munca sîrgu- 
incioasă ce o depune în vederea de- 
săvîrșirii măiestriei sportive, pentru 
rezultatele de prestigiu pe care le 
obține în* marile competiții. Fără în
doială că sportivele noastre vor con
tinua cu și mai multă hotărire să-și 
perfecționeze pregătirea, vor munci 
temeinic pentru a dobindi noi șl 
prestigioase rezultate în întreceri, fă- 
cind astfel să snorească și mai mult 
bunul renume al școlii românești de 
gimnastică, reprezentînd cu cinste 
culorile patriei în confruntările spor
tive internaționale.

St. CONSTANTIN 
Petre POPA

agențiilor internaționale de presă
natele europene de gimnastică „con
stituie un caz foarte serios care va 
trebui să fie discutat de comitetul 
executiv al federației". în continua
re se relevă : „Nadia Comăneci. tri
pla campioană olimpică, a fost mai 
întii declarată ciștigătoare a acestei 
probe, dar în urma unei contestații a 
trebuit să cedeze primul loc lui Nelli 
Kim. Nadia Comăneci obținuse, de 
asemenea, cea mai bună notă posibi
lă : 10 la bîrnă. dar apoi a părăsit 
competiția împreună cu coechipierele 
sale Teodora Ungureapu și Marilena 
Neaoșii". AGENȚIA ASSOCIATED 
PRESS, comentind această retragere, 
subliniază, printre altele : „Federația 
română de gimnastică și-a retras 
sportivele pe motiv că arbitrajul a 
fost părtinitor".

La rîndul său. AGENȚIA FRANCE 
PRESSE arată că delegația sportivă a 
României, participantă la cea de-a 11-a

Nadia Comâneci și Teodora Ungureanu, mereu strălucitoare, mereu inegalabile, dind întotdeauna adevărate exemple 
de măiestrie, dar și de etică sportivă

Declarații la sosirea pe aeroport
Aflați pe aeroport, reprezentanți ai 

presei din Capitală au solicitat spor
tivelor noastre fruntașe, responsabi
lilor gimnasticii române opiniile lor 
in legătură cu modul în care s-au des
fășurat campionatele europene de la 
Praga.

Nadia Comăneci : „Am plecat la 
această mare întrecere cu dorința ca 
prin exercițiile mele să aduc un 
omagiu frumoasei discipline care este 
gimnastica, să aduc țării mele re
zultate pe măsura așteptărilor. Știam 
că va fi greu și că acolo trebuie 
să cîștige cei mai buni, dar acolo am 
avut de luptat nu numai cu dificul
tatea concursului, ci și cu situații 
potrivnice. Am învățat de mică fap
tul că cinstea și corectitudinea tre
buie să primeze. Regret însă din su
flet că ele au fost încălcate într-o 
întrecere care trebuia să fie loială".

Teodora Ungureanu : „Drumul 

ediție a campionatelor europene de 
gimnastică de la Praga, a părăsit Pala
tul sporturilor din Praga, nefiind de a- 
cord cu notele părtinitoare ale juriului.

Pe marginea campionatelor euro
pene feminine de gimnastică, din nou 
agenția U.P.I.. intr-un larg comenta
riu. arată că au fost citeva hotărîri 
contradictorii ale juriului, ca in 
final, la proba de sărituri, 
Nadia Comăneci să piardă primul loc 
în favoarea sportivei Nelli Kim. Co
mentatorul acestei agenții conchide : 
„Au existat totuși unele discuții dacă 
este sau nu just ca fostul campion 
mondial, sovieticul Iuri Titov, să se 
afle în fruntea juriului de apel șl ca 
în această calitate să fie răspunzător 
de hotărîrea în baza căreia Nelli 
Kim să obțină victoria. Ar fi fost 
mai bine, au căzut de acord experții, 
ca în fruntea juriului de apel să se 
fi aflat o oficialitate neutră". 

spre marea performantă este plin 
de dificultăți. Oricît mi-a fost de 
greu, am învins aceste dificultăți, 
dar nu credeam că drumul spre per
formanta sportivă ne va fi barat de 
un arbitraj părtinitor. îmi pare rău 
că acest lucru se întîmplă într-o în
trecere sportivă".

Bella Karoly. antrenorul principal 
al lotului : „Nu m-am dezmeticit 
încă din stressul concursului de la 
Praga. Regret nespus că deznodă- 
mîntul final a fost cel de acum. 
Fetele au fost într-o formă sportivă 
bună, poate mai bună decît la 
Montreal. Au prezentat exerciții de 
reală valoare tehnică și mult îm
bunătățite fată de cele prezentate 
la Olimpiadă. Totuși, brigăzile de 
arbitraj au găsit ca ele să fie apre
ciate sub valoarea reală. Nadia, Teo
dora. Marilena și celelalte fetițe cu 
care ne-am pregătit asiduu pentru 
această mare întrecere a continen
tului nostru s-au prezentat bine. 
Sîntem mindrl că totuși în aceste 
condiții grele titlul suprem al con
tinentului este în posesia Româpiei 
socialiste".

Maria Simionescu. antrenoare fe
derală : „Fetele noastre au fost pre
gătite excelent și s-au prezentat în
tr-o formă de zile mari. încă de la 
sosirea noastră la Praga. mi-am dat 
seama că atmosfera ne este nefa
vorabilă si că ..terenul" este pregă
tit pentru ca gimnastele noastre să 
piardă. Au urmat aranjamentele din 
culise. în asemenea condiții, nu mai 
puteam continua, astfel că hotărîrea 
organizațiilor noastre sportive de a 
ne retrage din competiție este pe 
deplin justă și de înțeles. Printre ar- 
bitrele care ne-au dezavantajat se 
numără Silvia Hlavicek (R.D. Ger
mană). Lidia Ivanova (U.R.S.S.) și 
Iaroslava Matlachova (Cehoslova
cia)".

Nicolae Vicru, secretarul Federa
ției române de gimnastică : „Federa
ția noastră a luat această hotărire 
în urma faptului că am constatat că 

sportivele noastre erau nedreptățite, 
că spiritul de loialitate al arbitrilor, 
așa cum au depus jurămîntul înain
tea concursului, nu a fost respectat, 
în special Teodora Ungureanu a fost 
frustrată de locuri fruntașe. Am a- 
vertizat dinainte pe . organizatori că 
dacă regulile nu vor fi respectate, 
noi ne vom retrage echipa din con
curs. lucru pe care l-am si făcut. 
Cu siguranță că retragerea noastră 
din concurs va face ca federația in
ternațională să tragă învățăminte in 
ceea ce privește organizarea și des
fășurarea arbitrajului în competițiile 
internaționale.

Ne-a bucurat că iubitorii sportu
lui din tară ne-au înțeles șl ne-au 
întîmpinat cu atita căldură. Sîntem 
emoționați și foarte fericiți de pri
mirea făcută pe aeroportul Otopeni, 
de dragostea cu care am fost primiți acasă".

Lia Manoliu, fostă campioană o- 
limpică de atletism : „Faptul că la 
proba de sărituri arbitrele ne-au dez
avantajat printr-o hotărire nejustă 
a schimbat eu totul fața acestor cam
pionate pornite atît de frumos de 
reprezentantele noastre. Sînt convin
să că sentimentele pe care le am 
eu sint si sentimentele tuturor celor 
care iubesc sportul și pe, sportivi. 
Simt un profund regret pentru cele 
întîmplate și dorința ca pe viitor să 
nu se mai întîmple niciodată aseme
nea fapte reprobabile".

Elena Firea, conferențiar Ia Insti
tutul de educație fizică și sport, 
membră a Biroului federal și arbi
tru internațional : „Cred că este pen
tru prima dată cînd se întîmplă in 
acest sport frumos, sport fair-play 
prin grația și frumusețea lui, o ast
fel de manifestare nejustă, nedreap
tă și lipsită total de respect față de 
munca minunată, eroică, aș putea 
spune, a acestor copii. Acesta nu 
este exemplul pe care federația In
ternațională trebuie să-l ofere tutu
ror gimnaștilor și gimnastelor din 
lume, iubitorilor sportului de pre
tutindeni".

>
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia centenarului proclamării independenței României, eu și doamna 
Marcos ne alăturăm poporului filipinez pentru a transmite Republicii So
cialiste România, precum și poporului său sincere urări de pace binefăcă
toare, fericire și bunăstare pe care atît de mult le merită.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Filipinelor

Stimatului tovarăș NICOLAE CEAUȘESCU
Salutări revoluționare,
Doresc să vă exprim mulțumiri pentru telegrama dumneavoastră de 

felicitare, cu ocazia realegerii mele ca președinte al Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Palestinei.

Prietenia militantă ce leagă popoarele noastre și care Se dezvoltă continuu 
constituie o dovadă clară a măsurii forței cu care popoarele noastre cred în 
înfăptuirea năzuințelor lor comune, pe calea consolidării principiilor dreptului 
Si justiției pentru toate popoarele lumii.

Lupta poporului nostru arab palestinean a confirmat tăria poziției sale 
principiale față de cauza sa dreaptă și susținerea de către opinia publică 
internațională a acestor principii este o dovadă a vigilenței și conștiinței 
atașamentului just al popoarelor lumii fată de necesitatea triumfului acestor 
principii si a sprijinirii lor.

Folosesc această ocazie pentru a vă exprima cea mai înaltă considerație.
YASSER ARAFAT

Președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 

Comandantul general 
al torțelor revoluției palestinen»

REALITĂȚI ALE POLONIEI SOCIALISTE

La Gdansk, omul transformă 
uscatul, stăpînind marea

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 30-a aniver

sări a creării Partidului Democrat 
din Guineea, ambasadorul acestei țări 
la București, Ibrahima Camara, a vor- 

' > sîmbătă, la posturile noastre de 
M și televiziune.

★
Timp de 4 zile, la Cluj-Napoca 

s-au desfășurat lucrările unei impor
tanta manifestări științifice — al

în magazinele cooperației de consum

O GAMĂ LARGA DE BUNURI 
DE UZ GOSPODĂRESC

în cadrul preocupă
rilor pentru continua 
îmbunătățire a apro
vizionării populației de 
la sate, cooperația de 
consum dezvoltă și 
modernizează perma
nent rețeaua sa co
mercială. Aprovizio
nate cu un bogat și 
variat sortiment de 
mărfuri industriale — 
de la cele de cerere 
curentă la cele de fo
losință Îndelungată — 
magazinele cooperati
velor de consum satis
fac exigențele unui 
număr tot mai mare 
de cumpărători.

Magazinele mari șl 
raioanele specializate 
ale cooperației de con
sum din toate reședin
țele de comune expun 
o gamă largă de tele
vizoare și aparate de

radio, avînd calități 
tehnice superioare, 
precum și picupuri, 
aspiratoare de praf, 
frigidere, fiare elec
trice de călcat, nume
roase modele de cor
puri de iluminat, o 
mare diversitate de 
articole pentru uz gos
podăresc — sticlărie, 
tacîmuri inoxidabile, 
veselă, mașini de gă
tit, articole chimice și 
de menaj, detergenți 
sintetici, materiale de 
construcții. Magazine
le specializate de mo
bilă oferă o gamă di
versă de garnituri — 
dormitoare, sufrage
rii, bucătării, camere 
de zi.

Unități de tip Super- 
coop și Supermagazin, 
cum sint cele din lo
calitățile Măgurele.

;0e munca noastră depinde creșterea nivelului nostru de trai"
(Urmare din pag. I)
de producție este superior angaja
mentului anual cu o tonă pe oră. 
Echipa condusă de maistrul Ion 
Petcu se situează permanent în frun
tea întrecerii. „Recentele documente 
adoptate de partid — ne spune acest 
destoinic reprezentant al colectivului 
— ..tint o ilustrare vie a adevărului 
ce călăuzește viata societății noastre : 
muncind mai bine, trăim mai bine. 
De aceea sintem hotăriți să încheiem 
acest an cu depășiri substanțiale la 
toți indicatorii. Una din direcțiile 
principale în care acționăm o consti
tuie ridicarea indicilor de utilizare a 
capacităților de producție : numai 
prin creșterea cu unu la sută a in
dicelui de utilizare a laminoarelor in 
acest an vom obține un important 
spor de producție".

La secția I laminoare, alte rezul
tate vin să întregească faptele de în
trecere relatate pînă acum si să ilus
treze hotărîrea colectivului de oameni 
ai muncii de la întreprinderea bucu- 
reșteană de a răspunde grijii parti
dului prin rezultate superioare în 
producție. Un singur exemplu : aici, 
de curînd. prin eforturile conjugate 
ale întregului colectiv, s-a introdus 
o nouă tehnologie de debitare a ța- 
glelor. Efectele ? Consumul de metal 
se reduce cu 2—3 kg pe tona de pro
dus finit. îmbunătățindu-se calitatea 
producției si sporind productivitatek 
muncii.

Rodnic, cu spor, se muncește fn 
aceste zile în toate sectoarele de fa
bricație. Pretutindeni, gîndirea nova
toare. seriozitatea si răspunderea cu 

8-lea simpozion „Informatică și con
ducere", la care au participat nu
meroși oameni de știință, cercetători, 
proiectanți, realizatori și beneficiari 
ai produselor informatice din întrea
ga țară. Simpozionul a reunit peste 
1 000 autori care au susținut, in ca
drul a 7 secțiuni, 380 de comunicări 
ce au abordat variate aspecte ale 
optimizării, cu ajutorul calculului 
electronic, a proceselor economice și 
sociale, în concordanță strînsă cu 
obiectivele cincinalului revoluției 
tehnico-științifice.

Voluntari, Pantelimon, 
Ghimpați (jud. Ilfov), 
Puchenii Mari, Mislea, 
Bărcănești (jud. Pra
hova), Recaș, Lovrin 
(jud. Timiș), Gilău, 
Giucea, Izvorul Crișu- 
lui (jud. Clui), Sova- 
ta-sat, Fîntînele (jud. 
Mureș), Joseni, Ditrău 
(jud. Harghita), Agi- 
gea, Ovidiu (jud. Con
stanța), Malaia, Stro- 
iești (jud. Vilcea), sint 
numai cîțeva exemple, 
care ilustrează moder
nizarea rețelei comer
ciale a cooperației de 
consum în toate jude
țele țării.

în fotografie: aspect 
din magazinul univer
sal ..Orizont" din co
muna 23 August, jude
țul Constanta.

care se acționează în această unita
te economică pentru promovarea 
progresului tehnic, a ceea ce este 
nou si’avansat în producție dau roa
de bogate. La ieșirea din secțiile la
minoare I si II vedem un panou de 
mari dimensiuni. El cuprinde anga
jamentele luate în acest an de colec
tivul întreprinderii ..Republica", pre
cum și rezultatele obținut» pînă în 
prezent. Notăm cite va dintre obiecti
vele asumate anul acesta în întrece
rea socialistă : depășirea planului la 
producția industrială cu 60 milioane 
lei, creșterea suplimentară a produc
tivității muncii cu 6 431 lei pe anga
jat : peste' plan, beneficii în valoare 
de 5 milioane lei ; reducerea consu
mului de metal cu 700 tone ; peste 
prevederile la export — produse în 
valoare de 1 milion lei valută.

— După cum se poate observa — 
menționa secretarul comitetului de 
partid din întreprindere. Constantin 
Giogu — angajamentele vizează cu 
precădere laturile calitative ale acti
vității productive. De asemenea, se 
poate constata că toate aceste obiec
tive se îndeplinesc cu succes. Con
știent de faptul că înfăptuirea pro
gramelor de creștere a nivelului de 
trai depinde în mod hotăritor tocmai 
de rezultatele ce vor fi obținute în 
aceste domenii, colectivul întreprin
derii noastre desfășoară, cu forțe 
sporite, o intensă și laborioasă acti
vitate menită să asigure identificarea 
și valorificarea a noi si noi rezerve 
de sporire a producției și a eficienței 
economice. Pe acest tărim nu ne în
găduim — și nu ne putem îngădui — 
nici o pauză 1

Solidari cu poporul român 
în înlăturarea urmărilor 

seismului
Noi expresii ale sprijinului oferit României

de guverne, organizații, instituții, firme 
și cetățeni din diferite țări

In diferite țări ale lumii continuă să se înregistreze noi acte de 
solidaritate cu eforturile poporului nostru pentru lichidarea urmărilor 
cutremurului din 4 martie.

Recent, guvernul elvețian a hotă- 
rît alocarea sumei de 3 milioane 
franci elvețieni. în vederea construi
rii, la Zimnicea. a localului unei 
școli, precum și a altor clădiri pu
blice.

La Paris. Asociația personalului 
UNESCO a remis delegației per
manente a României pentru 
UNESCO un cec în valoare de 
10 000 franci francezi, sumă realiza
tă ca urmare a acțiunilor de ajuto
rare a sinistraților din țara noastră, 
organizate de asociație.

în Gcecia, într-un cont special, a 
fost depusă, pînă la sfîrșitul lunii 
aprilie, suma de 2 260 000 drahme. 
Lista depunerilor recente cuprinde, 
între altele : firma „Plastofarm" din 
Veria — 40 000 drahme ; Corporația 
petrolului — 36 300 drahme : Maho- 
larakis Nicolaos — om de afaceri — 
33 700 drahme ; elevii clasei a II-a 
a Gimnaziului din Thira — 12 000 
drahme ; Școala primară „Megalis 
Pamaghis" din Salonic — ‘3 500 drah
me.

în Italia au continuat, de aseme
nea, depunerile în contul sinistrati» 
lor : Banca populară din Bergamo — 
5 000 dolari ; Ministerul participați- 
ilor statale — 16 800 000 lire italiene ; 
Fabrica de aparatură de ridicat și 
transportat din Torino, Banca Co
mercială Italiană din Milano. Banca 
de Credit Italiană din Milano. Ban
ca Națională a Muncii din Roma, 
Banco di Roma — cite 5 milioane li
re italiene ; muncitorii întreprinde
rii municipale de apă din Napoli — 
1 765 774 lire italiene ; firma „Tobeca 
Corni" — 1 milion lire italiene ; sa- 
lariații unor servicii și funcționari 
internaționali ai F.A.O. — 600 000 
lire italiene ; profesorii și studenții 
lectoratului de limba română de la 
Universitatea Bari — 465 000 lire ita
liene.

în S.U.A.. la Boston, ca urmare a 
acțiunilor întreprinse de Comitetul 
pentru sprijinirea sinistraților din 
România, creat în această localitate, 
s-a depus în ..Contul 1 000“ 6uma de 
16 000 dolari. De asemenea, tenisma- 
nul Bjorn Borg a donat suma de 
10 000 dolari, doctor Ion Vidu 5 000 
dolari, iar alti cetățeni de origine ro
mână — 1 800 dolari.

Casa de filme „Tele-Miinchen" a 
transmis uri cec în valoare de 10 000 
mărci vest-germane.

Uniunea Generală a Sindicatelor 
Centrafricane a remis suma de 20 000 
franci c.f.a., iar directorul general al 
Societății Comerciale Afrițang., Ma
nuel Goncalves. 200 000' franci c.f.a. 

— L» ambasada țări i ■ noastre din- Tel 
Aviv a fost depus un cec in valoare 
de 225 000 lire israeliene din parteaBULETIN RUTIER

INFORMAȚII DE LA DIRECȚIA CIRCULAȚIE DIN INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI

Atenție la copii!
Nu există zi în care statisticile să 

nu consemneze cîte 3—4 accidente 
soldate cu tot atîția copii vătămați. 
unii pierzindu-și viața. O situație 
care trebuie să dea de gîndit tuturor 
factorilor răspunzători : părinți, edu
catori, conducători auto. Lăsati fără 
supraveghere și furați de joc. copiii 
ajung aproape instantaneu pe mijlo
cul străzii, în fața autovehiculelor. 
Cazurile cele mai frecvente de acci
dente sint însă cele în care copiii 
se angajează în traversarea străzii 
prin fata sau prin spatele unui auto
vehicul (oprit sau în mers) aoărînd 
brusc înaintea unui alt autovehicul, 
în județul Galați, dintr-un grup da 
copii care se jucau pe marginea șo
selei, unul a sărit drept în fata unui 
autoturism, fiind grav accidentat.

Multe din accidentele soldate cu 
victime în rindul copiilor pot să fie 
evitate, dacă șoferii — acționînd în 
spiritul conducerii preventive — cir
culă cu prudență. în special cind 
merg prin sate și comune, la tre
cerea pe lingă autovehicule oprite, 
la intersectarea cu autovehicule în 
mers, la trecerea pe lingă grupuri de 
copii și chiar la vederea unui singur 
copil, aflat fără supraveghere pe tro
tuar sau pe lingă drum. La rindul 
lor. părinții trebuie să supravegheze 
îndeaproape jocul copiilor și să de
monstreze prin exemplul lor pozitiv 
cum trebuie să circule corect copiii 
lor.

Avertisment 
bicicliștilor...

Nu mai surprinde pe nimeni faptul 
că numărul bicicliștilor e în creștere. 
Bicicleta rămine un mijloc de depla
sare ieftin, comod și accesibil tutu

Comitetului israelian pentru ajuto
rarea victimelor cutremurului din 
România.

Dintre alte mărturii de solidaritate 
mai menționăm : in Anglia : Uniunea 
Națională a Sindicatelor muncitorilor 
din gospodăria publică si firma „The 
distillers Company LTD" — cite 1 000 
lire sterline, iar Banca Scoției — 500 
lire sterline : în Australia : Asociația 
românilor australieni — 21 000 dolari 
S.U.A. ; în Austria — Asociația „Vie- 
na International" — 60 000 șilingi ; 
firmele „Grabnar Wilhelm and 
Comp." — 20 000 șilingi ; în Elveția : 
firma .,Brown Bovery Company" — 
80 000 franci elvețieni ; Consiliul mu
nicipal al orașului Lugano — 5 000 
franci elvețieni ; firma „Graf Com
pany A.G." — 2 500 franci elvețieni ; 
în Finlanda, o serie de firme mem
bre ale corporației „Metex" — 15 000 
mărci finlandeze ; în Franța : Aso
ciația culturală franco-română din 
Vaucluse — 16 000 franci ; Universi
tatea „Paul Valery" — 3 100 franci ; 
Universitatea „Paris III" — 2 500 franci 
și Universitatea „Le Mirail" — 500 
franci; în Olanda: firmele „Maarden 
Internațional" — 5 000 florini; „Mou- 
tanore" —. 3 400 florini; „Fluidiks" — 
2 500 florini; „Weaner Meubelen" — 
2 000 florini; „Ropagro", „Quint", 
„Juredra", „Van Quend la loos" — 
cite 1 000 florini: în Singapore: fir
mele „Tropical Produce Company", 
..South Union Co." și „Ban Seng 
Rubber Co." — cite 3 000 dolari sin- 
gaporezi; „Doodman Rubber Fac
tory" — 2 500 dolari singaporezi; 
„Maclaine Watson and Co." — 2 000 
dolari singaporezi; în Turcia: firma 
„Giinter-Mersin" — 10 000 lire
turcești; în Venezuela, Institutul 
venezuelean de prietenie cu România 
— 4 200 bolivari.

Tadeusz Pyka, viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Populare 
Polone, a cedat în favoarea ajutoră
rii sinistraților din țara noastră 
drepturile de autor cuvenite pentru 
lucrarea „Eficiența optimă a inves
tițiilor", ce va apărea în Editura 
politică din București.

în țară continuă să sosească, de 
asemenea, diverse ajutoare conștînd 
in materiale și utilaje pentru con
strucții, medicamente, aparataj elec
tric, aparataj și echipament medical, 
alte produse. în ultima perioadă ast
fel de ajutoare s-au primit din Aus
tria, Anglia, Belgia, R.S. Cehoslovacă, 
R.P.D. Coreeană. Elveția, Franța, R.F. 
Germania, Grecia, Indonezia, Italia, 
Israel, R.S.F. Iugoslavia, Japonia, O- 

. landa. Pakistan, Suedia, 8.U.A„ 
U.R.S.S.

(Ager preș)

ror. Pentru a putea merge în sigu
ranță și a nu provoca accidente, bi
ciclistul trebuie să cunoască aproape 
tot atîtea reguli de circulație ca si 
șoferul. Nerespectarea regulilor de 
circulație de către bicicliști generează 
accidente cu urmări nedorite. Aba
terile mai frecvente : neasigurarea 
înaintea virării, mai ales la stingă, 
ceea ce poate duce la lovirea biciclis
tului de către autovehiculul care vine 
din urmă, sau de către cel din sens 
opus ; neacordarea priorităților ; de
plasarea în apropiere de mijlocul 
drumului sau în grupuri ; condu
cerea sub influenta alcoolului ; ne- 
iluminarea bicicletei și altele.

...și motocicliștilor
Nu de mult s-a pus în vînzare mo

toreta „Mini-Mobra". Deși are o ca
pacitate cilindrică sub 50 cmc. pen
tru circulația acestei motorete pe 
drumurile publice este nevoie ca ea 
să fie înmatriculată la organele de 
miliție, iar cel care o conduce trebuie 
6ă posede permis de conducere. Po
trivit Decretului nr. 328/1970 — repu
blicat — respectiva motoretă este 
considerată autovehicul, iar condu
cerea ei neînmatriculată și fără per
mis constituie infracțiuni car» se 
sancționează ca atare.

Regulile de prioritate 
nu sint facultative!

Deși este un adevăr elementar că 
două vehicule, venite din direcții di
ferite, nu pot trece prin același loc 
în același timp, totuși, unii condu
cători de autoturisme, camioane, mo
tociclete, biciclete și căruțe nu acordă 
totdeauna atenție regulilor de priori
tate, fapt care generează accidente 
cu urmări dintre cele mai grave. în

Cinci cuvinte scrise pe un panou 
uriaș, la o ramificație de șosele de pe 
litoralul polonez : „Politica partidului 
nostru este AȘA". Afirmație voit des
chisă, invitație la a o completa cu 
constatările proprii. Inscripția te în- 
tîmpină in drum spre unul dintre cele 
mai impresionante obiective ale ulti
mului cincinal, investiție în curs de 
extindere — vestitul Port din miază
noapte. Și, trebuie spus de la început, 
ar fi fost greu de ales cuvinte care 
să rezume ceea ce realitatea oferă o- 
chilor, nu numai in perimetrul noului 
port, ci în întregul Gdansk, ca și pe 
întreg teritoriul Republicii Populare 
Polone.

încercînd totuși o defi
niție a ceea ce reprezintă 
„Portul din miază-noapte", 
putem spune că el sinteti
zează o triplă izbîndă : eco
nomică. tehnică și... geogra
fică.

— Economică deoarece 
prin construcția lui se asi
gură circulația fluentă a 
trei materii prime ce dețin 
un mare volum de livrări 
în comerțul exterior al Po
loniei : exportul de cărbu
ne și sulf, importul de țiței. 
Un exemplu cifric : cu cele 
peste 30 000 000 tone de hui
lă livrate anual Polonia a 
trecut în acest deceniu pe 
locul al patrulea în ierarhia 
mondială a exportatorilor 
de cărbune superior.

— Izbîndă tehnică deoa
rece construcțiile si instala
țiile portuare încorporează 
nu numai un volum deose
bit de muncă și gindire, ci 
oferă și un exemplu de mo
dernitate. de eficientă, de siguran
ță în exploatare. Deși, spre exemplu, 
pompele și conductele danei petroli
ere asigură descărcarea din vase și 
transportul în rezervoare a 3—4 mi
lioane tone de țiței pe an. iar capa
citatea lor maximă de lucru este cal
culată pentru 8,3 milioane tone. în 
port lucrează numai 850 de angajați. 
Notabile sint și măsurile tehnice me
nite să prevină poluarea mării sau 
accidentele. Un sistem complex com
pus dintr-un baraj, o cortină metali
că. o insulă artificială de 2.2 hectare, 
4 containere-filtru, fiecare de mă
rimea unui bloc cu patru etaje, și o 
instalație de val artificial previn dis
persarea reziduurilor ; dispozitivele 
anti-lncendiu pot împrăștia pe întrea
ga arie de 10 hectare a bazinului. în 
numai 20 de minute, un strat de spu
mă extinctoare gros de 10 centimetri.

— în sfîrșit. izbîndă poate fi nu
mită geografică, deoarece concepția 
portului a dat sens nou unei zone 
aproape pustii, de nisipuri, smîrcuri 
și vegetație izolată. Nu era nici mare, 
nici uscat, dar s-a recuperat și mare 
și uscat. Concret, s-a scos nisipul de 
pe fundul mării, de pe locul viitoa
relor bazine, și a fost depus, nivelat 
șt tasat pe țărm, pe locul fostelor 
smircuri.

Cu toate că, prin devizul de 6,4 mi» 

tre cauzele generatoare de accidente, 
neacordarea priorității între vehicule 
ocupă, din păcate, unul din primele 
locuri. în cele mai multe dintre 
aceste cazuri, conducătorul de vehi
cul care intîlnește indicatorul „STOP" 
nu se oprește pentru a se asigura că 
poate pătrunde fără pericol în inter
secție. iar atunci cind îi apare indi
catorul „cedează trecerea", deși ob
servă apropierea unui vehicul care 
circulă pe artera prioritară, consideră 
că are timp să treacă înaintea aces
tuia. De asemenea, în relația cu un 
biciclist, unii șoferi aplică priorita
tea... gabaritului (în cazul camioane
lor) și a vitezei (in cazul autoturis
melor).

într-o singură zi din această lună, 
nerespectarea regulilor de prioritate 
a cauzat nu mai puțin de 6 accidente 
grave, de pe urma cărora o persoană 
și-a pierdut viata și alte cinci au fost 
grav rănite. în municipiul Timișoara, 
conducătorul autovehiculului nr. 
l-AR-5956. Gheorghe Săcui. nu a res
pectat semnificația indicatorului „ce
dează trecerea", lovind pe motociclis- 
tul Ionel Moise, jar în municipiul 
Cluj-Napoca. șoferul loan Tamăș a 
virat la stingă într-o intersecție, cu 
autocamionul nr. 21-CJ-1699. fără să 
acorde prioritate conducătorului unui 
triciclu.

Dincolo de aspectul legal, respectul 
față de regulile de prioritate tine și 
de etica participantilor la traficul 
rutier. Un exemplu concludent în 
acest sens îl constituie comportamen
tul conducătorilor auto la trecerile 
marcate pentru pietoni. Sint încă 
unii șoferi care sfidează prioritatea 
pietonului la traversare pe culoarele 
marcate, atrăgînd, pe drept, oprobriul 
opiniei publice. Ținînd seama de pe
ricolul acestor abateri, legea prevede, 
pe lingă amendă, și suspendarea tem
porară a dreptului de conducere.

însemnări 
de călătorie

liarde de zloți, „Portul din miază
noapte" se situează în fruntea inves
tițiilor făcute pină acum în țara so
cialistă frățească, o referire exclusivă 
la acest obiectiv ar oferi o imagine 
cu totul incompletă a vieții economice 
a zonei Gdansk. De altfel, se știe că 
majoritatea cărbunelui superior polo
nez e folosit în producția internă de 
oțel. Reintîlnești și aici, la marginea 
mării, unele dintre consecințele pozi
tive ale puternicei dezvoltări a indus

Pe Șantierul naval din Gdansk

triei siderurgice. Cea mai concludentă 
expresie o oferă, desigur, marile șan
tiere navale din Gdansk și Gdynia. 
Numai în șantierul ,,Lenin" din 
Gdansk, în fiecare an. 120 000 de tone 
de oțel special e transformat în circa 
30 de vapoare de diferite tipuri. Par
curgem principalele faze ale procesu
lui de producție care antrenează nu
mai în perimetrul șantierului circa 
17 000 de oameni. Am subliniat cuvîn- 
tul „numai" pentru că Gdanskul e re
prezentat pe mările lumii si prin 
munca colectivului de 8 000 de oameni 
al șantierului de reparat nave, și a 
colectivului fabricii de mobilă pentru 
vapoare, și a celui de la fabrica da 
vopsele speciale ș.a.m.d.

într-un loc constructorii înaltă hala 
unei viitoare secții de debitare auto
mată a tablei. Pe alte platouri brene- 
rele aparatelor de sudură scîntelază 
fără întrerupere asupra bloc-sectiilor 
viitoarelor vapoare. Cu atenția con
centrată asupra cusăturilor de metal, 
sudorii nu-și întrerup nici o clipă ac
tivitatea. Brațele macaralelor de 150 
de tone, pe care le poți zări din orice 
punct al orașului Inălțîndu-se deasu
pra clădirilor, și chiar de departe, din
spre Sopot, ridică „fragmentele" de

Adunare festivă consacrată celei de-a 32-a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei 

de sub dominația fascistă
Cu prilejul celei de-a 32-a aniver

sări a eliberării Cehoslovaciei de sub 
dominația fascistă, în municipiul 
Rimnicu Vilcea. care este înfrățit cu 
orașul Kromeriz. a avuț loc simbătă 
o adunare festivă, la care au luat 
parte reprezentanți ai organelor lo
cale de partid si de stat, membri ai 
Ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București, numeroși oameni ai 
muncii.

în cuvîntul său, Gheofghe Stoica, 
prlm-secretar al Comitetului munici
pal Rimnicu Vilcea al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal, după 
ce a subliniat că victoria de la 9 mai 
1945 reprezintă un moment de în
semnătate istorică pentru poporul 
cehoslovac, a evocat faptele de vi
tejie săvirșite de ostașii români, care 
alături de cei sovietici, de partizanii 
cehi și slovaci și-au adus contribuția 
de singe la eliberarea Cehoslovaciei, la 
înfringerea Germaniei hitleriste. în 
continuare el a arătat că întregul nos
tru popor se bucură sincer de succese
le repurtate de poporul prieten ceho
slovac în toate domeniile. Vorbitorul 
a arătat că întilnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak au avut și au un rol 
hotăritor în ridicarea pe o treaptă

vremea
Ieri în țara : Vremea a continuat să 

se încălzească. Cerul a fost variabil, 
mal mult senin în sud-estul țării. Inno- 
rărl mai accentuate s-au produs în Cri- 
șana, Transilvania și sudul Banatului, 
unde local au căzut ploi sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice. 
Cu totul izolat s-au mai semnalat a- 
verse și descărcări electrice în Moldo
va. Vîntul a suflat în general slab, cu 
intensificări locale în Banat. Tempera

vapor și le depun ca pe simple ju
cării în sectorul de montaj general. 
Pe rampele înclinate prindeau contur 
in ziua vizitării două nave : un car
gou de 18 700 tdw din tipul „ro-ro“. cu 
pupa rabatabilă, care permite descăr
carea direct în cale a vagoanelor șl 
camioanelor (destinate porturilor fără 
macarale) și un vas pentru containe
re. de 23 000 tdw. La apă. supusa 
ultimelor retușuri, gata vopsite, cu 
numele scrise la prova, așteptau bo
tezul largului „Ciudad de Santa Ma
ria" și „Fiodor Varaksin", ultimei» 
din cele 734 nave construite de co
lectivul șantierului din Gdansk în cei 
29 de ani de activitate.

Reprezentantul conduce
rii șantierului, tovarășul 
Wladislaw Kita, ne re
latează cu satisfacție că 
aici au fost realizate și 16 
traulere pentru flota româ
nească de pescuit maritim. 
Gazda are numai cuvinte 
bune despre colaborarea cu 
specialiștii români. Șantie
rul din Gdansk întrețin» 
legături strînse cu Șantie
rul naval din Galați, după 
cum navaliștii noștri din 
Constanța se află în relații 
de schimb de experiență cu 
cei de la șantierul „Comu
na din Paris" din orașul 
vecin, Gdynia. Ni se vor
bește despre seriozitatea 
partenerilor români, despre 
modul exemplar în care el 
dovedesc și competență, și 
receptivitate.

Este doar unul din nenu
măratele aspecte ale cola
borării româno-polone, car» 
îmbrățișează sectoare de 

activitate din cele mai diferite. Și 
nu numai pe planul schimburilor și al 
cooperării in producție, dar și pe plan 
tehnico-științific, cultural și in alte 
domenii. O colaborare căreia legătu
rile prietenești și de solidaritate din
tre P.C.R. și P.M.U.P. îi sint nu numai 
fundament trainic, dar și rampă da 
lansare spre mereu alte noi acțiuni da 
conlucrare. în această privință, apro
piata vizită oficială de prietenie pe 
care secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. urmează să o în
treprindă în Polonia este așteptată 
în țara-gazdă cu viu interes și sin
cere sentimente de bucurie.

Sint constatări bazate pe glnduril» 
pe care le-am auzit rostite în capi
tala Poloniei șl în alte orașe, de la 
Krakovia pînă pe țărmul baltic, în 
discuții cu factori de răspundere, cu 
specialiști din cele mal diferite do-, 
menii de activitate, cu simpli cetă
țeni." ’=........................ ~ ~ ..

Sergiu ANDON

superioară a legăturilor frățești d» 
prietenie și colaborare multilaterală 
româno-cehoslovace.

în cuvîntul său. Lumlr Hanak. am
basadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești. s-a referit pe larg la eroicei» 
bătălii purtate de armatele sovietică, 
română și de partizanii cehi și slovaci 
pentru zdrobirea trupelor fasciste. El 
a infătisat pe larg realizările obți
nute de poporul său în consolidarea 
cuceririlor revoluționare si în opera 
de edificare a societății socialiste in 
tara prietenă dînd. în același timp, o 
înaltă apreciere rezultatelor remar
cabile înregistrate de oamenii muncii 
din România in construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Subliniind cu satisfacție că relațiil» 
de prietenie și colaborare româno- 
cehoslovace, ce au o îndelungată 
tradiție, au cunoscut, mai ales in 
ultimii ani, un curs mereu ascendent 
prin contribuția hotăritoare a tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak. vorbitorul a reafirmat dorința 
tării sale de a acționa și pe viitor 
■pentru dezvoltarea si aprofundarea 
prieteniei si colaborării cehoslovaco- 
române pe multiple planuri.

în încheiere a fost prezentat filmul 
artistic cehoslovac „Fratele meu ar» 
un frate formidabil".

tura aerului Ia ora 14 era cuprinsă 
între 13 grade la Huedin șl 26 de gra
de la Sînnicolau Mare, Calafat, Bechet 
și Băilești.

Timpul probabil pentru zilele de
17 și 18 mai a.c. In țară : Vreme în 
general călduroasă, îndeosebi în regiu
nile din sud-estul țării. Cerul va fi 
variabil, cu înnorărl mai accentuate în 
vestul și nordul țării, unde vor cădea 
ploi locale, mai ales sub formă de a- 
versă, însoțite de descărcări electrice, 
în rest, ploi izolate. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse întră 
6 și 16 grade, iar maximele între 20 yi 
80 grade, local mal ridicate.

• ENERGIE ELECTRI
CĂ DE ORIGINE SO
LARA. ”^n cincl anl vom 
dispune de mijloacele tehnice 
necesare pentru a asigura 30 la 
sută din energia electrică de 
care are nevoie Spania, pe bază 
de energie solară". Declarația a- 
partine cercetătorului științific 
spaniol, profesorul Antonio Lu- 
que, care a obținut premiul 
,,Garcia Cabrerizo", cu o inven
ție care va permite — relatează 
ziarul „Pueblo" — obținerea de 
energie electrică din cea solară 
prin conversiune directă, cu o 
reducere a costurilor de 5 și 10 
ori. Autorul invenției — profe
sor la Școala tehnică supe
rioară pentru Ingineri speciali
zați în telecomunicații — afir
mă că aplicarea procedeului său 
va permite ieftinirea conside
rabilă a producției de energia 

electrică șl facilitarea, în con
secință, a programelor de e- 
lectrificare rurală.

• A SUPRAVIEȚUIT 
FĂRĂ CALOTA CRA
NIANĂ. O fetiță născută 
cu doi ani în urmă, fără calotă 
craniană, va trăi normal — a 
anuntat o echipă de medici de 
la spitalul din Ann Arbor (sta
tul Michigan — S.U.A.). După 
ce creierul ei va înceta să mai 
crească, el va fi acoperit, dacă 
va fi necesar, cu o calotă 
craniană artificială confecțio
nată din otel. Initial, creierul 
fetitei a fost protejat cu grefe 
de piele, obținute de la diverși 
donatori, și cu feșe umede. 
Apoi, chirurgii au prelevat 
fragmente de piele din zona 
cervicală a copilului, grefîndu-le 
la nivelul calotei craniene. După 
trei săptămîni, micuța pacientă 

era In afară de pericol și în
cepuse să se dezvolte normal.

• TELEFON CU 
S.O.S. ka Paris> locuin
țele unor persoane în vîrstă 
care nu se pot deplasa ușor au 
fost instalate telefoane prevăzu
te cu un sistem special de a- 
larmă. La caz de nevoie, aces
te persoane handicapate pot, 
printr-o simplă apăsare pe o 
pară cu buton legată cu apara
tul de telefon, să alerteze un 
centru medical. Acesta asigură 
asistenta medicală de urgentă 
sau. corespunzător cererilor, le 
dă bătrînilor sfaturi practice, le 
rezolvă alte probleme care pre
supun o deplasare incomodă 
pentru cei handicapați. Din pă
cate, de această inovație nu-și 
pot permite să beneficieze decît 
un număr restrîns de persoane 
avute, deoarece — după cum
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scrie „Le Figaro", care publică 
știrea — „instalația costă ceva 
prea scump".

• „MIREASĂ DE ÎN
CHIRIAT". O nouă profe
siune- înflorește In Anglia în a- 
ceastă perioadă de creștere a șo
majului — scrie publicația „Daily 
Telegraph". Persoane întreprin
zătoare profită de o lege (potri
vit căreia africanii și asiaticii 
obțin permis de ședere perma
nentă in Marea Britanie cu 
condiția de a se căsători cu o 
englezoaică), pentru a pune la 
cale căsătorii fictive. Prețul de 
„închiriere" a unei mirese este 
de 50 lire sterline, din care o 
parte revine candidatei la mă
ritiș... Astfel, un individ lipsit 
de scrupule, dîndu-se drept pă

rintele tinerei Sharon Gray, a 
inchiriat-o pînă acum, pe hîrtie, 
pe aceasta de 12 ori. sub nume 
diferite, încasînd, în schimb, 
pentru acest gen de „petitorie", 
sume frumușele. Nu este un 
caz unic. O altă „mireasă", re- 
curgind Ia aceeași stratagemă, 
s-a măritat de... trei ori într-o 
singură lună.

• NIEMAYER Șl MI- 
NĂSTIRILE DIN MOL
DOVA. O editură elvețiană a 
scos un album consacrat cele
brului arhitect brazilian Oscar 
Niemayer. Niemayer nu este 
doar arhitectul orașului Brasi
lia, ci și autorul unor ansam
bluri arhitecturale de excepție 
din Rio de Janeiro, Roma, Pa

ris, Alger și alte orașe ale lu
mii. Albumul — 532 de pagini 
— este bogat ilustrat, cu planșa 
în culori, cu sute de fotografii 
in alb-negru ale operelor sale, 
desene, schite, de larg interes 
nu numai pentru arhitecți, ci 
și pentru cei ce se preocupă 
de problemele urbane, ale 
vieții sociale în genere, pen
tru toți amatorii de frumos. în
trebat, nu de mult; la Rio de 
Janeiro, ce părere are despre 
arhitectura românească, Nie
mayer a declarat că i-ar face 
plăcere să o cunoască mai 
de-aproape, realizîndu-și în 
acest scop o veche dorință — 
aceea de a vizita România și, 
în special, mînăstirile din Mol
dova... .

• PEISAJUL DEVO
RAT DE PUBLICITATE. 
„Mal prețios este un arbora 
decit un panou publicitar". 

Sub această lozincă pictată în 
verde pe pereții unui imobil 
din piața Saint-Quentln s-a 
desfășurat recent o manifesta
ție de protest organizată de a- 
sociația „Paris-Ecologie". După 
cum anunță ziarul „Le Monde", 
în principalele piețe ale capi
talei franceze agențiile de re
clamă și publicitate au montat, 
cu prețul distrugerii podoabei 
vegetale a străzilor, circa 175 
de panouri gigantice. Demon
stranții au cerut autorităților să 
întreprindă de urgență măsuri 
în vederea protejării peisajului 
parizian în fata ofensivei publi
citare.

• FURIA RÎNDUNE- 
LELOR. „Am auzit zgomote 
înspăimîntătoare și cînd am 
ieșit afară am văzut deasupra 
casei un nor de rîndunele ro- 
tindu-se înnebunite, pentru ca 
apoi să se năpustească cu zecile 

asupra hornului casei" — este 
relatarea lui Dottie Sherlock, o 
locuitoare a orășelului Ander
son, la 300 km nord de San 
Francisco. Rindunelele s-au 
zdrobit de clădire. în cursul 
straniului lor asalt, cu atîta 
furie incit a fost necesară in
tervenția unei echipe de pom
pieri pentru a aduna sutele de 
păsări moarte. Episodul, a- 
mintind într-un fel de invazia 
zburătoarelor asupra unui mic 
oraș înfățișată de celebrul ci
neast american Hitchcock în 
filmul său „Păsările", nu este 
însă singular. Ceva asemănător 
s-a petrecut săptămîna trecută 
nu departe de Anderson. Feno
menului sinuciderii în masă a 
rindunelelor nu i s-a găsit o 
explicație plauzibilă de către 
specialiști, majoritatea presu- 
punînd însă că ar fi vorba do 
o dereglare de ordin endocrin.
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„Rezultatele convorbirilor dintre președinții 
României și Egiptului se materializează 
în dezvoltarea conlucrării multilaterale 

dintre cele două țări și
Sub titluri ca „întărirea relațiilor 

frățești intre Egipt și România ; Con
cordanța totală a punctelor de vedere 
în legătură cu criza din Orientul 
Mijlociu" (’AL AHRAM“), „România 
va participa la executarea unor im
portante proiecte de dezvoltare în 
Egipt" („AL GOUMHOURIA"), presa 
egipteană de simbătă continuă să 
consemneze rezultatele fructuoase cu 
care s-a încheiat vizita întreprinsă 
în Egipt de președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușesou. Toate zia
rele publică textul Comunicatului co
mun româno-egiptean, relatări despre 
conferința de presă, în cadrul căreia 
cei doi șefi de stat au dat expresie 
dorinței comune a României și Egip
tului de a continua conlucrarea in. 
interesul reciproc și al păcii, știri 
despre semnarea unor importante a- 
corduri economice.

Cotidianul „JOURNAL D'EGYP- 
TE“ scrie, referindu-șe la acordurile 
comerciale semnate in cursul vizitei, 
că acestea „au ca scop dezvoltarea 
schimburilor comerciale și intensifi-

carea colaborării economice șl teh
nice dintre cele două țări. Volumul 
schimburilor, care va fi de circa 150 
milioane dolari in cursul acestui an, 
va ajunge la 500 milioane de dolari

Revista presei 
egiptene

în 1980. România va participa la re
alizarea de noi proiecte in domeniile 
agriculturii, electrificării, prospecțiu
nilor geologice etc".

..AL AHRAM", „AKHBAR AL 
YOUM", „EGYPTIAN GAZETTE" și 
celelalte cotidiane scot în evidentă 
acele părți din Comunicatul comun 
și din conferința de presă care evi
dențiază convergența . punctelor de 
vedere ale celor două țări cu privire 
la necesitatea instaurării păcii in O- 
rientul Mijlociu. Ele prezintă pe larg 
declarațiile făcute în acest sens de

popoare"
președinții Nicolae Ceaușescu și An
war El Sadat. „Președinții celor două 
țări — scrie „LE PROGRES EGYP- 
TIEN" — afirmă, în comunicatul lor 
comun, că actualele condiții sint fa
vorabile unei acțiuni diplomatice in 
vederea realizării unei păci juste și 
durabile în regiune. Orice intirziere 
ar putea avea grave consecințe pen
tru pacea și securitatea in Orientul 
Mijlociu și in întreaga lume". Ziarul 
subliniază că șefii celor două state 
s-au pronunțat pentru reluarea lu
crărilor Conferinței de la Geneva în 
cit mai scurt timp posibil, cu parti
ciparea tuturor părților interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Relatările presei 
sint însoțite de numeroase fotografii 
înfățișînd aspecte de la principalele 
momente ale ultimei zile a vizitei.

Postul de radio Cairo și-a început 
emisiunea de simbătă cu o amplă 
prezentare a rezultatelor vizitei. în 
cadrul căreia a ținut să sublinieze 
importanța cu totul deosebită a nou
lui dialog la nivel înalt româno- 
egiptean.

Cu prilejul aniversării centenarului 
Independenței de stat a României
în diferite țări au continuat ma

nifestările consacrate centenarului 
Independentei de stat a României.

Ambasadorul României în Olanda, 
Traian Pop, a ținut la Utrecht o con
ferință consacrată principalelor as
pecte ale politicii externe a Româ
niei. în aula universității din ace
lași oraș, ambasadorul român și prof, 
dr. Z. R. Dittrich de la institutul de 
istorie al universității au relevat 
semnificația proclamării Independen
tei de stat a României. La muzeul 
universității s-a deschis o expoziție 
fotodocumentară consacrată aceluiași 
eveniment.

în cadrul săptămînii culturale 
românești care se desfășoară la bi
blioteca din Ciudad de Mexico, pic
torul Andres Salgo a prezentat con
ferința „Arta plastică in România" 
de la proclamarea independentei de 
stat pînă în zilele noastre.

La Casa centrală a armatei din

Havana a avut loc o reuniune con
sacrată centenarului Independenței 
de stat a României. Tot în capitala 
cubaneză a fost deschisă o expoziție 
de fotografii și a fost organizată o 
gală de filme românești.

Postul de radio din Bratislava a 
consacrat o emisiune centenarului 
independentei, in cadrul căreia a 
luat cuvîntul consulul general al 
României la Bratislava. Carol Cos- 
ma. La Centrul cultural din Brati
slava a fost inaugurată o expoziție 
de fotografii, in cadrul căreia sînt 
înfățișate monumente istorice și cul
turale din tara noastră, precum și 
imagini turistice din România.

în orașul norvegian Tonsberg a 
fost deschisă expoziția „Centenarul 
Independentei de stat a României".

La Lisabona a apărut, in editura 
„Estampa", culegerea de povestiri și 
nuvele ..Antologia nuvelei românești 
moderne".

LA CONFERINȚA DIPLOMATICĂ DE LA GENEVA

România subliniază imperativul renunțării 
la folosirea forței

GENEVA 14 (Agerpres). — Lucră
rile Conferinței diplomatice pentru 
reafirmarea și dezvoltarea dreptului 
internațional aplicabil în conflictele 
armate au intrat în faza decisivă, 
aceea a adoptării de către plenară 
a textelor redactate de comisii și 
grupe de lucru.

în cadrul dezbaterilor asupra pro
iectelor de documente, delegația 
României a subliniat imperativul ca 
acestea să plece de la renunțarea la 
folosirea forței și amenințarea cu

forța, interzicerea agresiunii. Șeful 
delegației române, ambasadorul Ma
rin Alexie, a evidențiat, totodată, 
faptul că documentele conferinței 
vor trebui să se bazeze — in con
cordanță deplină cu principiile și 
scopurile Cartei O.N.U. — pe dez
voltarea dreptului ■ international u- 
manitar. pe noile relații internațio
nale, caracterizate pe încrederea între 
state, respectul reciproc al indepen
dentei și suveranității lor. neameste
cul în treburile interne.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Președintele S.U.A. despre 
necesitatea creării „unei patrii

a poporului palestinean"
• Turneul ministrului de externe

al Siriei
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

în cadrul unei conferințe de presă, 
președintele S.U.A., Jimmy Carter, a 
recunoscut că nu se poate ajunge la 
o reglementare reală a problemei 
Orientului Mijlociu „fără crearea 
unei patrii pentru palestineni". El a 
adăugat că problema patriei palesti- 
nenilor și chestiunea refugiatilor sint 
„de importanță crucială" și a expri
mat părerea că toate aceste probleme 
trebuie reglementate prin negocieri 
între părțile implicate în conflict. 
După ce a reafirmat „relațiile spe
ciale ale S.U.A. cu Israelul", șeful 
executivului american a menționat 
că, după convorbirile pe care le-a 
avut cu conducători de stat și de gu
vern ai unor țări din zonă, consideră 
șansele de pace în Orientul Mijlociu 
mâi bune decit înainte.

DAMASC 14 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Siriei. Abdel Ha
lim Khaddam, a inceput simbătă un 
turneu prin mai multe țări arabe.

Simbătă. Abdel Halim Khaddam a 
fost primit de președintele Egiptului. 
Anwar El Sadat. Khaddam a infor
mat pe șeful statului egiptean asupra 
rezultatelor recentelor întrevederi de 
la Geneva dintre președintele Siriei, 
Hafez Al Assad, și președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, precizează 
agenția M.E.N.

Se extinde cooperarea economică 
intre România și R. D. Germană

BERLIN 14 (Agerpres). — La Ber
lin au avut loc lucrările sesiunii Co
misiei mixte de colaborare economică 
și tehnico-științifică între România și 
R. D.. Germană. în cadrul lucrărilor 
a fost analizat stadiul cooperării 
științifice și tehnice și au fost adop
tate noi măsuri pentru dezvoltarea și 
adincirea în continuare a relațiilor 
în acest domeniu in vederea spriji
nirii in mai mare măsură a progre-

sului economiilor naționale ale celor j 
două țări. A fost reliefată necesitatea i 
îndeplinirii integrale a acțiunilor | 
convenite privind sporirea eficienței 
economice pe baza aplicării in p’ro- 
ductie a rezultatelor obținute în co
laborarea științifică și tehnică dintre 
România și R.D.G.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
lntr-o atmosferă de caldă prietenie 
și deplină înțelegere tovărășească.

„Anul internațional al luptei 
împotriva apartheidului7'

O propunere a Consiliului economic și social al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).

— Consiliul economic și social al
O.N.U. (ECOSOC) a adoptat o re-
zolutie prin care cere Adunării Ge
nerale a O.N.U. să declare anul 1978 
drept „An internațional antiapart- 
heid". Consiliul a hotărît, totodată, 
ca grupul de experti insărbinat cu 
problemele apartheidului să prezinte 
un raport asupra situației detinutilor 
politici din Africa de Sud. Namibia 
si Rhodesia si asupra represiunilor 
brutale ale poliției regimurilor rasis
te din Africa australă împotriva de
monstrațiilor pașnice contra aparthei
dului. cum a fost cazul masacrului 
de la Soweto, din Africa de Sud, co
mis la 16 iunie 1976.

în cadrul dezbaterilor, majoritatea 
delegațiilor s-au pronunțat pentru 
impunerea de sancțiuni împotriva re
gimului sud-african pentru a-1 de-

termina să se retragă din Namibia. 
Un proiect de rezoluție in acest sens, 
care atrage atenția Adunării Gene
rale și Consiliului de Securitate asupra 
dezideratului adoptării de măsuri 
prevăzute in capitolul VII al Cartei 
O.N.U. pentru a se pune capăt ocu
pării ilegale a Namibiei de către 
Africa de Sud. a înregistrat 43 de 
voturi pentru, cinci abțineri si un vot 
împotrivă (Statele Unite).

într-o altă rezoluție, adoptată cu 
36 de voturi pentru și cinci abțineri, 
consiliul recomandă Adunării Gene
rale a O.N.U. să ia în considerare 
dezideratul exercitării deplinelor sale 
puteri in virtutea mandatului, recu
noscut de Curtea Internațională de 
Justiție, de administrare a teritoriu
lui Namibiei, fie direct, fie prin in
termediul Consiliului O.N.U. pentru 
Namibia.

MÎINE SE DESCHIDE LA MAPUTO

Conferința Națiunilor Unite pentru 
Africa australă

MAPUTO. — La 16 mai. in capitala 
Mozambicului se. deschide conferința 
internațională de sprijinire a luptei 
popoarelor din Namibia și Zimbabwe.

într-o declarație făcută presei la 
sosirea la Maputo. Sam Nujoma. pre
ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), a 
reafirmat că recentele contacte sta
bilite între reprezentanți a cinci pu
teri occidentale și autoritățile de la 
Pretoria ’ in , problema namibiană 
s-au desfășurat, fără asentimentul 
S.W.A.P.O.. singurul reprezentant le
gitim al poporului din acest teritoriu 
ocupat in mod ilegal de autoritățile 
sud-africane. Pe de altă parte, preșe
dintele S.W.A.P.O. a arătat că așa- 
zisele convorbiri constitutionale. cu 
participarea reprezentanților unor 
cercuri și triburi dependente și sub
ordonate Pretoriei, urmăresc perpe
tuarea dominației regimului minori
tar sud-african asupra Namibiei.

La rindul său. ministrul mozambi- 
can de externe. J. Chissano, a declarat 
într-un interviu că țara sa va insista 
ca la Conferința Națiunilor Unite 
pentru Africa australă de la Maputo 
să se pună accentul pe sporirea spri
jinului material acordat mișcărilor de 
eliberare.

Subliniind că celelalte state ale lu
mii trebuie să. exercite „presiuni 
concrete" asupra regimurilor mino
ritare rasiste din Africa australă, el 
a apreciat că recenta întilnire a pri
mului ministru sud-african. John 
Vorster, cu reprezentanții celor cinci 
țări occidentale referitoare la Na
mibia constituie „un nou recul al im
perialismului". Esențial este ca orice 
inițiativă să nu piardă din vedere 
faptul că există doar un singur re
prezentant al intereselor poporului 
namibian și acesta' este S.W.A.P.O. 
(Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest), a precizat șeful diploma
ției mozambicane.

în sprijinul dezvoltării cooperării intre țările balcanice
BELGRAD 14 (Agerpres). — O de

legație a Comitetului elen pentru 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
interbalcanice a efectuat o vizită la 
Belgrad, unde a avut convorbiri cu 
reprezentanți ai Ligii iugoslave pen
tru pace, independentă și egalitatea 
popoarelor — informează agenția 
Taniug. Au fost examinate posibili
tățile de extindere a cooperării și 
îmbunătățire a cunoașterii reciproce 
între țările balcanice in diferite do-

Orizonturi noi trainicei prietenii 
și rodnicei colaborări româno-egiptene
(Urmare din pag. I)
domeniul cooperării economice, teh- 
nico-științifice și culturale". Intr-ade
văr. între 1973 și 1976, volumul schim
burilor de mărfuri între tarile noastre 
aproape s-a dublat. Mărturii conclu
dente ale intensificării cooperării ro- 
mâno-egiptene sînt uzina de produse 
sodice „El Mex“ din Alexandria, o im
portantă instalație de acid sulfuric, li
niile pentru asamblarea de tractoare, 
autoturisme de teren și aparate de 
radio, complexul de exploatare și îm
bogățire a fosfatilor de la Hamra- 
wein și alte obiective care in
corporează munca și inteligența mun
citorilor și specialiștilor români și 
egipteni ; un exemplu de cooperare 
fructuoasă îl constituie de asemenea 
Banca mixtă româno-egipteanâ. care 
și-a început de curînd activitatea. 
Prilej de reafirmare a satisfacției 
fată de acest curs rodnic, convorbirile 
la nivel înalt de la Cairo au dus, 
totodată, la identificarea a noi dome
nii în care poate fi extinsă conlu
crarea reciproc avantajoasă. în lumi
na înțelegerilor convenite, șe vor in
tensifica schimburile comerciale, ast
fel încit volumul acestora să ajungă 
la nivelul de 500 milioane de dolari 
în 1980. De asemenea, se va intensi
fica cooperarea economică si tehnică, 
în special în domeniul producției in- 
dustriale și agricole, cu deosebire în 
sectoarele petrochimiei, industriei 
materialelor de construcții. îngrășă
mintelor chimice, extragerii si pre
lucrării fosfatilor. Aceste hotăriri 
și-au găsit concretizare în Protocolul 
cu privire la creșterea schimburilor 
comerciale și la dezvoltarea coope
rării economice și tehnice, ca și în 
noul Acord comercial pe termen 
lung, semnate în timpul vizitei. Tot
odată. s-a convenit intensificarea co
laborării în domeniile științei, cultu
rii și învățămintului. lărgirea con
tactelor pe linie parlamentară și a 
organizațiilor obștești — toate aces- 
ea fiind de natură să contribuie la 
nai buna cunoaștere reciprocă și a- 
jroplerea între cele două popoare, 
âstfel. convorbirile de la Cairo au 
nscris o contribuție valoroasă la am- 
>lificarea și diversificarea relațiilor 
lilaterale în folosul ambelor popoa- 
e, la opera de edificare a unor ra
porturi de tip nou între state, la in- 
ărirea colaborării între țările în cura 
e dezvoltare, la cauza păcii și ințe- 
igerii internaționale.
Schimbul de vederi asupra evo- 
iției vieții Internationale a eviden- 
at semnificative convergențe • de 
ăreri asupra problemelor funda- 
entale ale lumii contemporane.
în mod firesc, așa cum reiese și 
in Comunicatul comun, o atenție 
’Osebită a fost acordată analizei si- 
latiei din Orientul Mijlociu, moda-

lităților de instaurare a unei păci 
trainice și juste în această zonă, vi
zita însăși avînd loc intr-un moment 
cind. pe plan international, se inten
sifică eforturile pentru o rezolvare 
pe cale politică. Manifestindu-și pre
ocuparea fată de faptul că situația 
conflictuală din Orientul Mijlociu re
prezintă in continuare un grav pe
ricol pentru pacea si securitatea in
ternațională, România consideră că 
este necesar, așa cum s-a reafirmat’ 
și in cursul actualului dialog, să se 
acționeze stăruitor, fără nici un fel 
de tergiversări, in vederea unei re
glementări grabnice a conflictului. 
România s-a pronunțat din nou, 
prin glasul președintelui ei. pen
tru retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967. avîndu-se în ve
dere că perpetuarea ocupației, acțiu
nile care vizează modificarea carac
terului demografic, cultural și isto
ric al acestor teritorii generează ten
siune și noi pericole, sînt de natu
ră să ridice piedici în procesul de 
reglementare a conflictului. Totoda
tă. în concepția României, o com
ponență esențială a oricărei soluții 
în Orientul Mijlociu o constituie re
cunoașterea drepturilor imprescrip
tibile ale poporului palestinean. in
clusiv de a-și constitui un stat na
țional propriu. în același timp, este 
necesar să se stabilească măsuri care 
să garanteze dreptul Ia existentă al 
tuturor statelor din zonă.

Convorbirile la nivel înalt au pus 
în evidentă aprecierea că. în mo
mentul de față, există condiții fa
vorabile procesului politico-diploma
tic menit să ducă la restabilirea pă
cii. subliniindu-se în acest sens în
semnătatea reluării cît mai curind 
posibil a Conferinței de la Geneva, 
cu participarea tuturor părților in
teresate. inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei — singurul 
reprezentant legitim al poporului 
palestinean. pe care tara noastră l-a 
recunoscut ca atare de la inceput. 
Desigur — și acest lucru a fost din 
nou reliefat și în timpul actualului 
dialog — procesul de soluționare a 
conflictului trebuie să se bucure de 
contribuția mai activă a O.N.U., de 
sprijinul larg al tuturor statelor și 
forțelor Iubitoare de pace. Impor
tanta pe care o prezintă reluarea 
Conferinței de la Geneva impune, fi
rește, să se asigure o pregătire pre
alabilă corespunzătoare. în vederea 
bunei sale desfășurări —. în cursul 
dialogului româno-egiptean conve- 
nindu-se să fie continuate contacte
le dintre cei doi președinți pentru 
ca. prin activități comune, să se 
meargă înainte pe calea unei rod
nice pregătiri a conferinței.

Poziția constructivă a României, 
eforturile depuse de partidul si sta
tul nostru, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru o solutio-

nare justă și trainică a problemei 
Orientului Mijlociu se bucură de 
înalta apreciere a factorilor de răs
pundere și cercurilor largi din țările 
arabe, lucru pus in evidentă și cu 
prilejul recentei vizite. în acest sens, 
subliniind „rolul deosebit de impor
tant" al șefului statului român, pre
ședintele ANWAR EL SADAT decla
ra : „Am ascultat pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și trebuie să vă 
declar că principiile pe care Ie-a e- 
nunțat. ca bază pentru solutionarea 
problemelor din zonă, sint tocmai 
principiile asupra cărora am căzut 
de acord. De altfel, de mai mulți 
ani, as putea spune încă din perioa
da președintelui Nasser și. ulterior, 
de cind sint președinte, domnia sa 
a depus eforturi susținute care se 
remarcă prin sinceritate si consec
vență. Aceste eforturi au trezit în
crederea noastră deplină in tot ceea 
ce președintele Ceaușescu a făcut, 
în tot ceea ce a spus".

De altfel, ca o sugestivă expresie 
a sentimentelor opiniei publice egip
tene fată de tara noastră, fată de 
președintele ei. s-au înscris si decla
rațiile făcute de Sayed Zaki, secre
tar al Comitetului Central al Uniu
nii Socialiste Arabe, președintele A- 
sociatiei de prietenie egipteano-ro- 
mână, care, cu prilejul primirii 
membrilor Consiliului de conducere 
al asociației de către șeful statului 
român, a elogiat. în mod deosebit, 
lupta de secole a poporului român 
pentru neatirnare. marile succese 
ale României socialiste, sub condu
cerea Partidului Comunist Român. în 
frunte cu revoluționarul și conducă
torul său intelept Nicolae Ceaușescu. 
„Activitatea dumneavoastră pe mul
tiple planuri — arăta președintele 
asociației, adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — este profund 
apreciată de întreaga națiune arabă, 
de toate popoarele arabe și. in spe
cial. de poporul arab egiptean. Prin
cipiile pe care dumneavoastră Ie a- 
plicați cu consecventă pentru înțele
gere si apropiere intre națiuni le 
considerăm că sînt singurele care pot 
asigura încrederea si securitatea pe 
plan internațional. Este, de altfel, fi
lozofia revoluționarului care a în
fruntat toate greutățile, dar care a 
găsit soluțiile cele mai bune. în con
dițiile situației internaționale atit de 
complicate".

în cadrul dialogului asupra situa
ției internaționale, cei doi președinți 
și-au manifestat, totodată. îngrijora
rea pentru faptul că ne continentul 
african persistă zone de încordare. în 
opinia țării noastre, problemele com
plicate moștenite de țările de pe con
tinent ca urmare a dominației colo
niale. litigiile interafricane generate 
de politica imperialistă și neocolo- 
nialistă trebuie soluționate prin mij
loace pașnice, prin tratative, evitin- 
du-se confruntările, care ar preju-

dicia grav interesele țărilor respecti
ve, ale tuturor popoarelor africane 
și ar deschide calea unor imixtiuni 
din afară. EstA fără îndoială. în in
teresul tuturor popoarelor africane 
să-și unească eforturile, să-și întă
rească solidaritatea și colaborarea in 
lupta pentru lichidarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului si rasis
mului. pentru dezvoltarea lor econo- 
mico-socială.

în spiritul politicii sale de solida
ritate cu mișcările de eliberare na
țională. România și-a reafirmat și cu 
acest prilej sprijinul fată de lupta 
popoarelor din Namibia. Rhodesia și 
Africa de Sud pentru dobindirea in
dependenței naționale, pentru abo
lirea politicii rasiste si de apartheid.

Dialogul româno-egiptean la nive
lul cel mai înalt a evidențiat. în ace
lași timp, necesitatea de a acționa 
pentru traducerea în viață a ansam
blului prevederilor Actului final de 
la Helsinki și. in acest sens, pentru 
pregătirea corespunzătoare a apro
piatei reuniuni de la Belgrad, astfel 
ca ea să marcheze progrese teale pe 
calea făuririi securității si dezvol
tării cooperării în Europa — ceea 
ce. tinînd seama de apropierea geo
grafică, s-ar răsfringe în mod po
zitiv și asupra securității în regiunea 
mediteraneană, inclusiv Orientul Mij
lociu.

Imperativul dezarmării generale, 
în primul rînd al dezarmării nucle
are și. în acest cadru. însemnătatea 
Pe care o prezintă viitoarea sesiune 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată acestei probleme ; 
necesitatea unor acțiuni hotărite 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale. întemeiate pe egalita
te și echitate : sporirea rolului Na
țiunilor Unite în viata internaționa
lă. astfel ca organizația să devină 
cu adevărat un for universal de dez
batere democratică și soluționare e- 
ficientă a marilor probleme care 
frămîntă omenirea — sint tot atîtea 
aspecte fundamentale asupra cărora 
convorbirile la nivel înalt de la Ca
iro au evidențiat convergențe de 
vederi.

Salutînd cu adîncă satisfacție re
zultatele rodnice ale dialogului ro
mâno-egiptean la nivelul cel mai 
înalt, perspectivele îmbucurătoare pe 
care le-a deschis dezvoltării în con
tinuare a relațiilor pe multiple pla
nuri dintre România si Egipt, conlu
crării lor pe arena internațională, po
porul român iși reafirmă întreaga 
adeziune la politica internă și exter
nă a partidului și statului, care ex
primă în cel mai înalt grad aspira
țiile sale fundamentale de propășire 
si pace. înscriindu-se intru totul pe 
coordonatele imperativelor de pace 
și progres ale contemporaneității.

AI. CAMPEANU

menii. O ^atenție deosebită a fost a- 
cordată abordării acestei cooperări 
ca parte componentă a evoluției în
registrate pe continentul european 
în urma Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa de la Hel
sinki. în context au fost apreciate 
ca deosebit de pozitive rezultatele 
reuniunii de anul trecut de la Ate
na privind cooperarea economică și 
tehnică multilaterală între state bal
canice. Ambele părți și-au afirmat 
dorința de a promova relațiile bila
terale și de a dezvolta o amplă coo
perare între tarile balcanice, bazată 
pe principiile Actului final de la 
Helsinki.

Plenara C. C. 
al P. C. Italian

ROMA 14 (Agerpres). — La Roma 
au luat sfîrșit lucrările plenarei Co
mitetului Central al P.C. Italian. 
Plenara a aprobat în unanimitate 
raportul prezentat de Alessandro 
Natta, membru al Direcțiunii P.C.I., 
privind situația politică internă. 
Giorgio Napolitano, membru al Di
recțiunii P.C.I.. a prezentat o expu
nere pe marginea proiectului de pro
gram prin a cărui aplicare se urmă
rește depășirea situației de criză a 
Italiei. Proiectul are în vedere o pe
rioadă de cinci ani. După aprobarea 
de către plenară, proiectul va fi dat 
publicității și supus dezbaterii orga
nizațiilor P.C.I.

REUNIUNEA A. E. L. S.

Opinii in favoarea lărgirii 
relațiilor cu tarile socialiste J 9

Potrivit unui comunicat dat pu
blicității la încheierea reuniunii Aso
ciației Europene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.). șefii de stat și prim-mi- 
niștrii celor șapte țări membre 
„și-au exprimat îngrijorarea în le
gătură cu actuala situație economică 
din Europa occidentală". Majoritatea 
țărilor sint confruntate cu grave 
probleme structurale, subliniază co
municatul. Participantii au convenit 
asupra ..nevoii urgente de a crea mai 
multe locuri de muncă, concomitent 
cu strădania de a reduce inflația", 
arătind că „sint deosebit de îngri
jorați de problema șomajului în 
rindul tineretului".

în cursul conferinței de presă or
ganizate la încheierea lucrărilor, șefii 
de guvern ai țărilor membre au 
subliniat necesitatea unei cooperări 
internaționale mai strînse între ță
rile Europei. în acest context, au 
fost exprimate opinii in favoarea 
extinderii relațiilor economice eu 
țările socialiste.

Revendicări ale 
agricultorilor niponi
TOKIO 14 (Agerpres). — Mii de 

țărani japonezi au cerut. în cadrul 
unei demonstrații desfășurate la To
kio. un ajutor urgent și eficient din 
partea guvernului pentru gospodă
riile lor. aflate in pragul ruinei. în- 
tr-o scrisoare adresată Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii. țăranii 
niponi arată că actuala politică a- 
gricolă servește marilor monopoluri 
și cer limitarea importurilor de pro
duse agricole și majorarea prețuri
lor de achiziție a acestora. în dauna 
concernelor din industria prelucră
toare și a firmelor comerciale.
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Cel de-al Xl-lea Congres 
al sindicatelor din R. P.
Mongolă
Ulan Bator, 
rezoluție in 
activitate a 
Sindicatelor

și-a încheiat lucrările la
Congresul a adoptat o_ 

care aprobă raportul de
Consiliului Central al 

din R. P. Mongolă, unele
modificări făcute în statutul sindica
telor și alte documente și a ales or
ganele de conducere. Președinte al 
Consiliului Central al Sindicatelor a 
fost reales Gombojavin Ocirbat. Din 
tara noastră a fost prezentă o dele
gație condusă de Mircea. Georgescu, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Sesiunea UNESCO. La Pa- 
ris s-au încheiat lucrările sesiunii 
de primăvară a Consiliului executiv 
ai Organizației Națiunilor Unite pen
tru Educație. Știință și Cultură 
(UNESCO). între altele, consiliul a 
hotărit ca reprezentanții guvernelor 
statelor membre să se reunească in 
curind pentru a elabora un proiect 
de declarație, în problemele rasiale.

Conferința țărilor arabe 
asupra comerțului exterior, 
organizată de Consiliul unității eco
nomice arabe, și-a încheiat lucrările 
la Alexandria (Egipt). în rezoluțiile 
adoptate se arată că participantii au 
subliniat necesitatea intensificării 
schimburilor comerciale intre statele 
arabe, a creării unui organism în 
acest domeniu și a simplificării for
malităților de import-export. De ase
menea. s-a hotărit crearea unei co
misii care va examina problema uni
ficării procedurilor vamale între sta
tele arabe — menționează agenția 
M.E.N.

America Latină k,Ptă cu te- 
nacitate pentru realizarea unor idea
luri și obiective noi. menite să ducă 
la depășirea actualului stadiu de dez
voltare în care se află statele conti
nentului — a declarat la Lima minis
trul peruan de externe. Jose de la 
Puente Radbil. El a evidențiat rolul 
solidarității intre popoarele lafino- 
americane în vederea consolidării in
dependentei economice a statelor din 
zonă.

Conferința panafricana 
pentru învățămînt și dez
voltare, organizată la Dar es Sa
laam sub egida Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Africa, a prilejuit 
un util schimb de păreri și experien
ță asupra pregătirii cadrelor națio
nale. necesare dezvoltării economice 
a tuturor statelor de pe continent. 
S-a hotărit crearea unui Fond afri
can pentru invățămint. și dezvoltare, 
menit să sprijine eforturile țărilor 
africane in folosirea cit mai eficientă 
a resurselor umane.

Președintele S.U.A., Jim- 
my Carter, a semnat un decret pri
vind alocarea unor fonduri menite să 
ducă la crearea a 600 000 noi locuri 
de muncă. El a avertizat însă că 
„mai avem încă de străbătut un 
drum lung" înainte ca economia 
S.U.A. să se restabilească.

La Cannes s a desch,s eel 
de-al 30-lea Festival internațional al 
filmului artistic de lung metraj.

0 conferință a femeilor 
muncitoare, or£anizată de cen
trala sindicală Confederația Genera
lă a Muncii, a avut loc la Paris. în 
cadrul dezbaterilor s-a arătat că fie
care al treilea șomer sub vîrsta de 
25 de ani este în Franța o tinără. De 
asemenea, femeile reprezintă 75 la 
sută dintre angajați! cu salarii mini
me. Cele o mie de reprezentante ale 
muncitoarelor din toate regiunile ță
rii au evidențiat necesitatea unității 
de acțiune in lupta pentru asigurarea 
dreptului la muncă al femeilor, pen
tru pregătire profesională, pentru sa
larii egale la muncă egală.

Pentru o lege antimono- 
polistă în Venezuela. In ln_ 
tervenția făcută la Consiliul Confe
derației oamenilor muncii din Vene
zuela. președintele țârii. Carlos An
dres Perez, s-a pronunțat pentru pro
mulgarea unei legi antimonopoliste, 
in vederea contracarării acțiunilor 
speculative promovate de monopo
luri. „Pericolul cel mai mare care 
frînează dezvoltarea Venezuelei este 
apariția monopolurilor în economie" 
—■. a declarat în context Carlos An
dres Perez.

Mișcarea grevistă în 
Suedia Suedia au declarat
grevă peste 3 000 de lucrători al unor 
întreprinderi comerciale care reven
dică îmbunătățirea condițiilor de 
viată și de muncă. Ca urmare a fv 
tinderii mișcării greviste inițiată țț 

"urmă cu citeva zile de lucrătorii'; 
la coștpania de transporturi aeriene 
„SaM vineri au fost anulate toate 
cursele aeriene interne.

La reuniunea Pieței co
mune caraibiene a fost *vi_ 
dentiată necesitatea depunerii de •- 
forturi susținute pentru ridicarea ni
velului de trai al populației din cele 
12 state membre, intensificării coope
rării regionale și adoptării de mă
suri adecvate în vederea realizării u- 
nei dezvoltări mai rapide a economi
ilor lor naționale.

Tîrg. La Novi Sad, in R.S.F.
Iugoslavia, a fost inaugurat cel de-al 
44-lea tirg agricol international, la 
care participă aproximativ 1 000 de 
expozanți din tara-gazdă si circa 500 
de expozanți din 50 de țări de pe 
continentele european, asiatic, african
și american.

Legea pflvInd delimitarea •ec-

toarelor public si particular in. ca
drul economiei portugheze a fost 
aprobată în formă definitivă de Adu
narea Republicii a Portugaliei. Noua 
lege, se precizează, interzice inițiati
vei private următoarele sectoare de
activitate : băncile, industria arma
mentelor. rafinarea hidrocarburilor, 
petrochimia de bază, siderurgia, in
dustria cimentului si unele culturi 
agricole.

Un avion de tip „Starfighter", 
aparținind aviației militare daneze, 
ș-a prăbușit în Saxonia Inferioară, in 
apropierea prașulul Leer, a declarat 
un purtător de cuvînt oficial la Ha- 
novra. Pilotul a reușit să se salveze 
folosind sistemul de catapultare.
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„LE FIGARO":

încă un licean— victimă 
a drogurilor
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33 mort» en France depths le d6but de l'ann^e

Derniere victime de la drogue : 
un lycâen parisien

Reproducem In facsimil începutul 
unui articol din ziarul „Le Figaro" 
care înfățișează situația alarmantă 
creată de consumul de droguri in 
rindul tinerilor din țările vest-euro- 
pene

De data aceasta — scrie ziarul — 
noua victimă a drogurilor este un 
licean parizian, de 19 ani. Didier 
Campas. Corpul neînsuflețit a fost 
descoperit chiar în clădirea scolii, la 
unul din spălătoare. Pe brațul victi
mei, urma unei injecții recente ; pe 
ciment, seringa cu care și-o făcuse 
singur, iar în buzunare — mai multe 
doze de heroină. Aceeași soartă au 
avut, de la începutul anului, si alți 
32 de tineri, careta fel ca Didier au 
căutat „fericita evadare în paradi
sul artificial al heroinei" si au ajuns 
la morgă...

în continuare. în articol se arată : 
în 1976. n umărul deceselor datorate 
drogurilor, in cursul unui an întreg, 
a fost de 59. „Ne aflăm într-o pro
gresie cu atit mai alarmantă, cu cît 
cifrele date publicității nu reflectă 
nici pe departe realitatea. Medicii 
eliberează de multe ori autorizații 
de înhumare fără a alerta politia, 
chiar și atunci cind cauza decesului 
este in mod flagrant datorată dro
gării" — apreciază ziarul „Le Fi
garo".

Tragedia celor 33 de victime din 
primele luni ale acestui an se îm
parte aproape in mod egal intre ca
pitală (16) și provincie (17). Ea se 
datorează în mod aproape egal dro
gurilor pe bază de opiu si cocaină 
— și pe de altă parte, medicamente
lor periculoase — ca nembutalul. fu
rat din farmacii. în legătură cu a- 
ceasta este revelator numărul spar
gerilor de farmacii : după o impor
tantă diminuare în cursul anului 
trecut. în acest an curba se ridică din 
nou vertiginos : 71 de spargeri în
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numaî 4 luni. Diminuarea sparge
rilor din anul trecut nu a însemnat 
cituși de puțin și o reducere a ca
zurilor de drogări. Ea s-a datorat 
în primul rînd unei supravegheri 
sporite din partea politiei, dar mai 
ales faptului că tinerii nu duceau 
lipsă de droguri, heroina, provenită 
de pe piața internațională a drogu
rilor, Amsterdam, găsindu-se cu u- 
șurință la orice colț de stradă. Creș
terea actuală a numărului de spar
geri la farmacii se explică prin 
sporirea vigilentei vameșilor olan
dezi și francezi, care au confiscat 
peste 155 kg de stupefiante numai 
în luna februarie. „Ca o consecință 
imediată, prețul gramului de he
roină tailandeză s-a dublat, ajun- 
gînd la 800 de franci. Traficanta, vă- 
zindu-și periclitate ciștigurile. se 
văd „obligați" să vindă produsul în 
amestec cu diferite surogate".

Moartea lui Didier se datorează 
tocmai intolerantei la noua formu
lă de heroină. Aceeași primejdie 
planează în prezent asupra multora 
din cei 4 000—5 000 de tineri din re
giunea pariziană, adepti ai droguri
lor tari. „Primejdia e cu atit mat 
iminentă cu cît poliția nu dispune 
nici de personalul și nici de mijloa
cele necesare descoperirii filierelor 
de traficanți" — apreciază ziarul ci
tat.

★
Este semnificativ că „LE FIGARO" 

publică relatarea de mai sus la ru
brica „Timpul nostru", rubrică in 
care sint abordate probleme ma
jore ale actualității. Se confirmă 
astfel o dată mai mult punctul de 
vedere, susținut in permanentă de 
tara noastră, că lupta împotriva 
drogurilor este una din acele pro
bleme umanitare acute asupra că
rora este necesar să se concentreze 
atenția si preocupările factorilor de 
răspundere.
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