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Convorbirile dintre președinții
Nicolae Ceausescu si Albert Bernard Benno
evidențiază condiții favorabile pentru dezvoltarea cooperării 
româno-gaboneze pe multiple planuri, în folosul reciproc 
și în concordanță cu cerințele făuririi unei noi ordini

economice și politice mondiale
La 

huat, 
le oficiale între președintele Re
publicii Socialiste România, tova- 

i râșul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Gaboneze, Al
bert Bernard Bongo.

La convorbiri au participat t
Din partea română — Ștefan 

Voitec, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Dumitru 
Popescu, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Vasile Patilineț, ministrul econo
miei forestiere și materialelor de 
construcții, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe. Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, Traian Dudaș, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, Vasile Pungan, consi
lier al președintelui republicii, Iu
lian Văcărel, prim-adjunct al mi
nistrului finanțelor, Porfir Negrea, 
ambasadorul României în Repu
blica Gaboneză.

Din partea gaboneză — El Ko- 
nighi Okumba D’Okwatsegue, mi- 

v nistrul afacerilor externe și .al 
, cooperării, Georges Rawu’i, minis

tru de stat, însărcinat cu trans
porturile, ăviațiâ Civilă, ■•'măriha 
comercială' și Oficiul căii ferăte 
transgaboneze, Edouard Alexis 
Mbouy Boutzit, ministru de stat, 
însărcinat cu minele, energia și re
sursele hidraulice, Paul Moukambi, 
ministrul economiei și finanțelor, 
Ețienne Guy Mouvagha, ministru 
consilier personal al președintelui 
republicii, însărcinat pentru rela
țiile cu Oficiul național al pădu
rilor al Gabonului, Michel An- 
chouey, ministru delegat la Pre
ședinția republicii, însărcinat cu 
planul, dezvoltarea și amenajarea 
teritoriului, Etienne Moussirou, 
ministrul comerțului și industriei, 
Leon Auge, secretar de stat la Pre
ședinția republicii, consilier spe
cial al șefului statului, Jean Fir
min N’Gondet, ambasadorul Gabo
nului la București, Jean Felix A- 
dande, secretar general al Minis
terului Afacerilor Externe și Coo
perării, Louis Gaston Mayila, di
rectorul Cabinetului președintelui 

. republicii, Jean Baptiste Ngomo 
și Paul Kounda Kiki, consilieri ai 
președintelui republicii, alte per
soane oficiale.

Reluînd schimbul de vederi, cei 
doi șefi de stat au examinat noi 
posibilități menite să contribuie, 
prin valorificarea lor, la întărirea 
relațiilor de prietenie, la intensifi
carea și dezvoltarea cooperării 
dintre România și Gabon, în fo
losul și spre binele ambelor po
poare.

Dialogul la nivel înalt a reafir
mat, totodată, voința României șl 
Gabonului de a acționa împreună 
în vederea edificării unei lumi mai 
drepte și mai bune, care să asi
gure pacea, independența și dez
voltarea liberă a fiecărei națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
și deplină înțelegere.

Palatul Republicii au conti- 
marți dimineața, convorbiri-
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La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, excelențele lor, 
domnul Alberto Cecchetti $1 domnul

Michele Righi, căpitani regenți ai 
Republicii San Marino, vor face, îm
preună cu soțiile, o vizită oficială în 
Republica Socialistă România în pe
rioada 30 Iunie — 4 iulie 1975.

ÎN ÎNTREAGA ȚARA
Eforturi rodnice pentru

înfăptuirea marelui obiectiv:
REALIZAREA CINCINALULUI

Înainte de termen
Continuă să sosească la redacție știri din toate județele țării despre succesele obținute în Industrie, 

construcții, în toate sectoarele producției materiale În marea întrecere patriotică pentru realizarea cincina
lului înainte de termen. Colectivele de oameni ai muncii din întreaga țară s-au angajat, în fața partidului, să 
realizeze cincinalul mai devreme și acum, rînd pe rind, dovedesc că știu să își îndeplinească angajamentul. 
Veștile despre asemenea succese, prin frecvența cu care se repetă, par a fi obișnuite. Este însă „obișnui
tul" unor fapte deosebite, care exprimă 
obiectiv național — cincinalul înainte de

abnegația în muncâ, străduințele tutăror pentru înfăptuirea marelui 
termen.

BRAȘOV CLUJ

Importante sporuri de producție
Angajați in marea întrecere pen

tru îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen, colectivele între
prinderilor industriale din județul 
Brașov raportează obținerea unor 
noi realizări de prestigiu. Zilele a- 
cestea, încă o unitate industrială 
și-a onorat angajamentul asumat 
de a încheia cincinalul mai devre
me. Este întreprinderea de mașini 
agricole din Codlea, unitate care 
realizează o gamă largă de mașini 
agricole pentru combaterea dăună
torilor. Cu aceasta, numărul total 
al întreprinderilor din județ care 
au raportat îndeplinirea cincinalu-

lui se ridică 
dustriale din 
numără 
toare, întreprinderea de rulmenți, 
întreprinderea „Hidromecanica" și 
altele, realizează ultimele produse 
in contul actualului cincinal. Pro
ducția globală obținută suplimentar 
în acest cincinal, la nivelul jude
țului, se ridică, pînă la această dată, 
la 7,5 miliarde lei. Avansul cîștigat 
va permite colectivelor industriale 
din județ să realizeze pînă la fi
nele anului o producție industrială 
suplimentară în 
10 miliarde lei.

Livrări peste plan la export

SUCEAVA

valoare de peste 
(Nicolae Mocanu).

electrice Băi- 
confecții

se numără cele de la sche- 
foraj și extracție, între-

DOLJ

Cu prilejul vizitei — discuții concrete, de lucru

co- 
în- 
în- 
un

la 12. Alte unități in- 
județ, printre care se 

întreprinderea de trac-

Colectlvele a 20 de unități eco
nomice din județul Dolj au anun
țat realizarea principalilor indica
tori de plan prevăzuți pentru acest 
cincinal. Pînă acum, pe ansamblul 
județului s-a obținut un spor de 
producție industrială peste sarcinile 
din cincinal „la zi" in valoare de 
1,7 miliarde lei, iar planul la ex
port a fost depășit cu 432,2 mi
lioane lei valută. In expresie fi
zică, această depășire valorică se 
cancretizețză. printre' altțle, în 
415 MW, motoare electrice de di
ferite puteri. 1 316 milioane lei apa- 
rjdaj' eldctric de înaltă tensiune, 
circa 10 235 remorci, 719.2 milioane 
Iei confecții-textile, 9 000 mp țesă
turi, 163,5 mii hl de bere etc. Din
tre colectivele de unități economice 
cu cele mai bune rezultate în acest

cincinal 
lele de .... ,. _______ ___
prinderea de rețele electrice, între
prinderea de celule . 
lești, întreprinderea de 
Craiova, trusturile de construcții 
locale și industriale, întreprinderea 
de transformatoare mici Filiași ș.a. 
In acest cincinal, în industria dol- 
jeană au fost introduse în fabricație 
noi produse, dintre care mențio
năm : tractorul cu încărcător hi
draulic. transformatorul bloo de 
400 MV A. motoare electrice de 
construcție specială, generatoare și 
motoare pentru LDE de 4 000 cai 
putere, plug cu discuri, elemente 
spațiale din prefabricate, noi sorti
mente de îngrășăminte chimice, 
confecții și țesături, mobilă etc. 
(Nicolae Băbălău).

Vizitarea unor obiective
economico - sociale din

româno-
Nicolae,

Bernard 
vizită în

Marți la amiază, după înche
ierea celei de-a doua runde a con
vorbirilor la nivel înalt 
gaboneze, președinții 
Ceaușescu și Albert 
Bongo au întreprins o
cartierul Drumul Taberei, la uzina 
„Semănătoarea", precum și la In
stitutul politehnic.

Vizita, la care au luat parte 
Gheorghe Cioară, primarul general 
al Capitalei, Constantin Stătescu, 
secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat, precum și persoa
nele oficiale gaboneze care îl înso
țesc pe președintele Albert Ber
nard Bongo, a oferit oaspeților 
posibilitatea de a cunoaște rea
lizări ale poporului nostru pe ca
lea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, experiența

țării noastre. Ea a prilejuit, în ace
lași timp, o continuare a contactu
lui la nivel înalt româno-ga- 
bonez.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Albert Bernard Bongo au fost sa
lutați în timpul vizitei, cu deose
bită căldură, de numeroși bucu- 
reșteni.

In cartierul Drumul Taberei, un 
adevărat oraș modern, cu bulevar
de largi și blocuri confortabile, cu 
dotări edilitar-gospodărești cores
punzătoare, oaspeții au avut ocazia 
să cunoască și să aprecieze preo
cupările constante ale partidului 
și statului nostru pentru continua 
ridicare a standardului de viață al 
oamenilor muncii, pentru crearea 
unor condiții civilizate de muncă 
și de trai.

Capitală
S-a vizitat apoi uzina „Semănă

toarea", una din importantele uni
tăți producătoare de utilaje agri
cole din România.

La sosire, 
Ceaușescu 
Bongo sînt întîmpinați 
Avram, ministrul industriei con
structoare de mașini grele, de con
ducerea întreprinderii, de numeroși 
muncitori. în fața unor machete și 
a unor grafice, oaspeții sînt infor
mați pe larg de evoluția între
prinderii, de specificul producției 
realizate aici, care însumează peste 
150 tipuri de mașini agricole, de 
rezultatele obținute de acest colec- - 
tiv. între care cel mai de seamă 
îl constituie îndeplinirea — în pa-

președinții 
și Albert

Nicolae 
Bernard 

de loan

(Continuare în pag. a IÎI-a)

Locuitorii Capitalei au făcut o primire călduroasă inalților oaspeți

24 DE UNITĂȚI 
au Îndeplinit 
CINCINALUL

în județul Cluj, 24 unități indus
triale și de construcții au raportat 
îndeplinirea, înainte de termen, a 
prevederilor cincinalului. Printre a- 
ceste colective prestigioase se 
numără întreprinderea mecanică 
de material rulant „16 Februarie", 
„Electroceramica" Turda, combina
tul de piele și încălțăminte „Clu- 
jana", întreprinderea de medica
mente „Terapia" și altele. Acestea 
vor realiza pînă la sfîrșitul anului 
o producție globală suplimentară 
de peste 2,2 miliarde lei. Pe an
samblul industriei județului Cluj 
se prelimină o depășire a prevede
rilor cincinalului cu circa 4 miliar
de lei, concretizată în importante 
cantități de produse peste plan,, 
printre care 56 000 tone de lami
nata finite din oțel, 37 000 tone 
sîrmă laminată din cupru, mașini și 
utilaje pentru industria ușoară în 
valoare de 360 milioane lei, 86 000 
tone ciment, peste 470 tone articole 
sanitare din porțelan și faianță 
etc. (Alexandru Mureșan).

COVASNA

Pina marți, 24 iunie, în familia 
întreprinderilor care au atins 
teie finale ale cincinalului și-au 
scris numele un număr de 15 
treprinderi sucevene, între care _
loc important îl ocupă întreprin
derea forestieră de exploatare și 
transport, combinatul minier, 
combinatul de prelucrare a lem
nului, întreprinderea județeană de 
industrie locală. Remarcabilele suc
cese înregistrate pînă acum fac 
posibilă obținerea, pînă la finele 
anului, a unui spor la producția, 

^globală industrială de peste 4,6 mi-

liarde lei. In acest important spor 
se regăsesc, între altele, o seamă 
de produse de primă importanță 
pentru economia națională, cum ar 
fi mașini-unelte de prelucrat me
tale în valoare de 58,9 milioane lei, 
piese de schimb auto în valoare 
de 134 milioane lei, 455 000 tone ba- 
rită, 25 000 tone plăci aglomerate 
din lemn și plăci fibro-lemnoase, 
7 600 tone hîrtie, mobilă în valoare 
de 434,7 milioane lei, 3 543 tone 
preparate din carne și 2 585 tone 
conserve din legume. (Gheorghe 
Parascan).

ANGAJAMENTUL 
INITIAL 

VA FI DEPĂȘIT
9 unități economice din județul 

Covasna au raportat realizarea pre
vederilor pianului cincinal inainte 
de termen, livrindu-se pină Ia a- 
ceastă dată, peste prevederile pla
nului, mărfuri în valoare de peste 
880 milioane lei. Printre aceste uni
tăți se numără întreprinderea de 
confecții Tg. Secuiesc. întreprinde
rea industriei cărnii Sf. Gheorghe, 
întreprinderea viei și vinului Sf. 
Gheorghe, cooperația meșteșugă
rească și altele. Au fost produse 
peste plan 37 000 mc cherestea ră- 
șinoase, 5 800 mc cherestea fag, 
mobilă în valoare de peste 86 mi
lioane lei, 11,5 milioane mp țesături 
bumbac, diferite confecții textile 
etc. După calcule preliminare, pînă 
la sfîrșitul anului 1975, industria 
județului va livra peste prevederile 
planului cincinal mărfuri în valoare 
de 1.6 miliarde lei, cu 400 milioane 
lei mai mult decît angajamentul 
inițial asumat la conferința jude- 
țeană de partid. (Tomori Geza).

în mod dialectic revolu
ția efectuată pe plan mate
rial, care influențează pro
fund infrastructura, presu
pune, concomitent, revolu-1 
ția în. sfera conștiin
ței umane. Această inter
ferență conferă un climat 
propice creației înainta
te și favorizează efortul 
artistic chemat să contri
buie la fortificarea conști
inței socialiste care apare 
și se dezvoltă în scopul ri
dicării omului la un nivel 
superior de înțelegere a 
rostului său în societate, 
la cultivarea unei sen
sibilități umane gata ori- 
cind să vibreze in con
tact cu tot ce este nou, cu 
tot ce declanșează afecți
une și atașament.

Fără îndoială, socialis
mul creează condiții pentru 
Înflorirea unui nou uma
nism, dar acest nou uma
nism nu apare în mod 
spontan din condițiile cre
ate de baza tehnică, econo
mică și socială a noii orîn- 
duiri. Nu poate fi de aceea 
subestimat rolul activ, crea
tor al conștiinței ; aceasta 
ar însemna să nesocotești 
unul din aspectele esenția
le ale marxismului, ceea ce 
Marx numea : .,partea acti
vă a conștiinței", și să te în
depărtezi de ceea ce consti
tuie ' originalitatea radicală 
a marxismului : exigența 
de a face din fiecare om 
un creator, de a face apel 
mereu fi cit mai larg la 
inițiativa maselor, la par
ticiparea lor activă nu nu
mai in ce privește econo
mia Și politica, dar și in ce 
privește cultura nouă a 
socialismului. Și aceasta 
nu cedînd spontaneității, ci 
înlesnind maselor . cunoaș
terea adîncă a tuturor crea
țiilor anterioare ale cultu
rii umane, cu caracter revo
luționar. Climatul spiritual 
al României socialiste oferă 
artiștilor adevărați toate 
posibilitățile pentru a des
coperi noile situații ca
racteristice ale epocii noas
tre, pentru a elabora noi 
imagini puternice.

într-o societate a dina-

mismului și a dezvoltării 
multilaterale, a progresu
lui neîntrerupt, in care 
s-au petrecut uriașe muta
ții decisive pentru exis
tența și destinul colectivi
tății, cum este societatea 
noastră socialistă, activita
tea și comportarea noastră 
sint generate de mari 
complexe de imagini mo
trice, fascinante. Creato
rul de artă trebuie să 
smulgă aceste imagini din 
realitatea înconjurătoare 
ridicîndu-le, prin forța

tineret, îndrumarea lui pe 
o cale justă și rodnică este 
o sarcină patriotică, un 
mod de a asigura și în vii
tor înflorirea literaturii. 
Stimulînd afirmarea tine
relor talente, ne-am stră
duit a-i educa pe tinerii 
scriitori în spiritul cultului 
față de muncă, al respon
sabilității scriitorului tînăr 
în actul de participare la 
formarea și dezvoltarea 
personalității umane.'

în cuvintarea sa la Con
ferința națională a scriito-

Climatul fertil 
al creației 

însemnări de Virgil TEODORESCU

creației, la rangul de in
venție superioară. folosi
toare poporului și progre
sului societății.

în acest sens, atit pe 
planul activității care an
gajează direct membrii de 
partid, cît și pe planul 
mai larg al programului de 
acțiuni cu caracter tema- 
tic-ideologic și social-ob- 
ștesc, Uniunea scriitorilor, 
organizațiile de partid au 
urmărit să determine inte
grarea într-o conștiință ti
med a exigențelor profe
sionale și cetățenești.

Unul din ' fenomenele 
cele mai pozitive ale ulti
milor ani, care atestă vi
goarea și sănătatea litera
turii noastre, precum și 
deosebitele condiții oferite 
de partid și de stat, îl con
stituie apariția a nume
roase talente tinere. Con
siderăm că grija față de

rilor tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Marea 
majoritate a scriitorilor au 
înțeles și și-au însușit a- 
cest comandament suprem 
al artei militante : ei se 
străduiesc ca prin operele 
lor să slujească idealurile 
poporului român, să con
tribuie la ridicarea conști
inței socialiste a maselor, 
să-și aducă contribuția, a- 
lituri de toți oamenii mun
cii, la edificarea societății 
socialiște multilateral dez
voltate. Suprema satisfac
ție și răsplată a acestei 
munci este stima și pre
țuirea poporului, asimila
rea organică a operelor 
lor în noua civilizație so
cialistă ce se clădește pe 
pământul României".

La acest lucru năzuiesc 
și spre acest țel, își în
dreaptă efortul lor creator 
scriitorii născuți pe acest

pămînt și luminați de soa
rele României socialiste.

Este o datorie și o înaltă 
răspundere a noastră, a tu
turor, a organizațiilor de 
partid, a scriitorilor co
muniști de a milita, cu șl 
mai multă vigoare, pentru 
realizarea unor lucrări 
literare profund angajate în 
opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate în drum spre co
munism, în spiritul gene
roaselor idei ale umanis
mului socialist, care să 
contribuie plenar la dez
voltarea conștiinței socia
liste a oamenilor muncii 
din țara noastră.

Istoricele documente 
programatice care au fost 
adoptate de Congresul al 
XI-lea al partidului ne sint 
îndreptar și călăuză indis
pensabilă pentru a da im
puls și limpezime efortului 
nostru creator, pentru în
sușirea temeinică a filozo
fiei care însuflețește arta 
noastră și îi determină 
perspectiva.

Dispunem — iar succe
sele certe ale literaturii 
noastre din ultimii ani o 
demonstrează cu prisosin
ță — de un climat deose
bit de propice creației, a- 
firmării talentelor,, un cli
mat stimulativ caracteris
tic. de altminteri întregii 
noastre culturi, între
gii noastre vieți soci
ale. Înflorirea culturii, a 
literaturii și artei, depinde 
însă, decisiv, și de clima
tul de muncă pe care sin- 
tem chemați să-l făurim șt 
să-l întreținem fiecare din 
noi, in interiorul fiecărei 
obști de creatori ; un cli
mat de înaltă respon
sabilitate artistică și 1- 
deologică, de autenti
că emulație creatoare, 
în așa fel încît să ne pu
tem concentra asupra mi
siunii noastre fundamen
tale — aceea a realizării 
unor lucrări reprezentative 
pentru societatea și timpul 
nostru, apte să îmbogă
țească prin valoarea lor 
patrimoniul de cultură al 
poporului român.
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Cu combina sau secera

SECERIȘUL TREBUIE GRĂBIT
Concomitent cu recoltarea— eliberarea de paie a terenurilor

Ploile abundente de la sfîrșitul 
săptămînii trecute au determinat or
ganele de specialitate și lucrăto
rii ogoarelor din județul Dîmbovița 
să adopte măsuri operative privind 
organizarea șl desfășurarea lucrări
lor agricole de vară. Străbătînd în 
ultimele zile ogoarele județului, am 
constatat o largă mobilizare de for
țe. Cooperatorii, tineri și vîrstnici, 
erau în cîmp. Se lucrează, ziua și 
noaptea, la lumina farurilor, în func
ție de condițiile specifice, cu mași
nile și tractoarele S.M.A., cu utila
jele proprii, cu secera și coasa. 
Pentru a se clștiga timp, alimentarea 
tractoarelor, transportul seminței, 
balotatul paielor și, în general, pre
gătirile se fac, de asemenea, seara. 
Și tot seara și noaptea se dirijează 
mașinile de la o unitate la alta.

La Petrești-Titu, Poiana. Cojasca, 
Cătunu și Frasinu s-a încheiat pra- 
șila a doua mecanică pe cele 7 500 
ha cultivate cu porumb, s-au re
coltat 320 ha cu orz și s-au însămîn- 
țat integral suprafețele eliberate. De 
altfel, orientarea de a se folosi cu 
maximum de randament utilajele și 
forța de muncă a permis lucrători
lor ogoarelor din acest județ să exe
cute, în timp util și de bună calitate, 
prașila a doua mecanică la porumb 
și floarea-soarelui pe mai bine de 
75 la sută din suprafață, iar
manuală pe aproape 50 la sută. De 
asemenea, s-a terminat prima coasă 
la trifoliene și s-au însilozat, in pri
ma etapă, cu 13 500 tone mai multe 
furaje decît se stabilise prin plan.

Dar în pofida eforturilor susținute 
cu care se lucrează în aceste zile în 
majoritatea unităților agricole, exis
tă totuși cooperatori, este drept, 
puțini la număr, care Iasă pe mîine 
ceea ce pot face astăzi. La Adînca, 
Caragiale, Colanu și Lucieni stau 
nenrășite lanuri întinse de porumb.

Problema numărul unu o consti
tuie însă recoltarea în timpul cel

mai scurt a orzului și însămînțarea 
pe terenurile eliberate a culturilor 
duble și, Îndeosebi, a porumbului. 
Or, în această privință se constată 
încă neajunsuri. După cum se știe, 
în programul de măsuri privind des-

lotat paie trebuie să fie prevăzute 
cu sănii sau tirișuri, iar cooperati
vele agricole și întreprinderile agri
cole de stat să asigure forța de 
muncă necesară servirii acestora.

Cum se respectă însă în unitățile

însemnări din județul Dîmbovița

fășurarea lucrărilor agricole de vară 
s-a prevăzut, pentru toate unitățile 
agricole, ca eliberarea terenului de 
paie să se facă în același timp cu 
recoltarea. De aceea, presele de ba-

cea

agricole din județul Dîmbovița a- 
ceastă recomandare 7 Iată-ne pe te
renul cooperativei agricole din Jugu- 
reni. Orzul a fost recoltat de pe o 
mare suprafață. Combinele au fost 
mutate in alte lanuri. Le-au luat lo
cul presele de balotat paie. Numai 
că... lucrează fără tîrîșuri — așa cum 
se vede din fotografia alăturată. Ca 
urmare, în loc să fie strînși și scoși 
Ia marginea terenului,, baloții rămîn 
împrăștiați peste tot. Doar un coope
rator, Ștefan Vasile, cu căruța, încăr
ca de unul singur baloții. „De ce nu

aveți tiriș după presă 7“ — întrebăm 
pe mecanizatorul care lucra la balo
tat. „Astăzi, consiliul de conducere 
nu a mai asigurat oamenii care să 
lucreze la prese. Tîrișurile le-am lă
sat la marginea lanului". Zărim și 
pe șeful secției de mecanizare, 
Luca, venind dinspre tractoarele 
stăteau.

— Nu avem front de lucru la 
— ne spune el. Vedeți, aici, 
turi, am pregătit terenul, dar 
putem continua lucrările pină nu vor 
fi strînși baloții de paie. Cît de 
greu o să se facă însă aceasta după 
ce au fost împrăștiați pe toată mi
riștea 7

Eliberarea terenului de paie șl 
grăbirea semănatului culturilor duble 
constituie o problemă care trebuie să 
preocupe în mai mare măsură orga
nele agricole județene și consiliile 
de conducere din cooperativele agri
cole.

PE SCURT
BUZĂU. In județul 

s-a strîns orzul de pe 
prafață, iar terenurile 
fost insămînțate 
2 000 ha cu a doua cultură — po
rumb și legume — a fost declanșat 
secerișul griului, cultură care ocu
pă aproape 65 000 ha. Unitățile a- 
gricole din cadrul consiliilor inter- 
cooperatiste Padina, Rușețu șl Găl- 
binași au și recoltat griul de pe 
primele 200 ha. (M. Bâzu)

Buzău, unde 
întreaga sii- 
eliberate au 

pe mai bine de

loan 
care

arat 
ală- 

nu

Iosif POP 
Const. SOCI

Ta lent ați mesageri z

ai artei irakiene

GALAȚI. în județul Galați recol
tatul orzului s-a încheiat în între
prinderile agricole de stat pe o su
prafață de 1365 hectare. în coope
rativele agricole se recoltaseră pină 
luni 2 034 hectare din cele 2 960 ha 
cultivate. Cu intensitate se desfă
șoară și eliberarea terenului de 
paie, arăturile și însămînțarea cul
turilor duble. De pildă, în coopera
tivele agricole, pină luni seara au 
fost făcute arături pentru culturi 
duble pe 1 849 hectare și s-au însă- 
mințat 1 600 hectare cu porumb 
boabe și siloz. (Dan Plăeșu).

Trustul județean S.M.A. a alcătuit 
o echipă de specialiști, care veri
fică în fiecare secție de mecani
zare calitatea reparațiilor, efectu
ează probe de funcționare a mași
nilor. Totodată, au fost asigurate 
materialele necesare : combustibil, 
sîrmă pentru presele de balotat, 
saci etc. în fiecare S.M.A. pe lingă 
atelierele mobile de reparații se 
vor amenaja 1-2 remorci dotate cu 
grupuri de sudură, piese de schimb, 
scule, pentru intervenții operative 
în cîmp, în cazul unor defecțiuni. 
(Ștefan Dinică).

25 iunie - Ziua grănicerilor

De veghe 
la fruntariile țării

FAPTUL

Muzica populară, a- 
lături de dansul popu
lar, exprimă deosebit 
dă plastic — în armo
nie și ritm — sufle
tul oricărui popor. A- 
cest sentiment l-am 
încercat, urmărind, în 
sala Operei Române, 
spectacolul susținut de 
ANSAMBLUL NA
ȚIONAL DE CÎNTE- 
CE ȘI DANSURI DIN 
REPUBLICA IRAK, 
înființa t relativ recent, 
ansamblul irakian a e- 
voluat în multe țări 
ale Europei și Asiei, 
dobîndind laurii unor 
festivaluri, ducînd pre
tutindeni bogăția exu
berantă a dansului, 
cîntecului și portului, 
minunate imagini ale 
valorilor tradiționale 
create de-a lungul se
colelor de arta folclo
rică a poporului ira
kian, ale năzuințelor 
sale, ale luptei pentru 
libertate și indepen
dență.

Spectacolul susținut 
în fața publicului Ca
pitalei, alcătuit dintr-o 
suită de tablouri mu- 
zical-coregrafice (Pes
carii, dans onomato
peic de muncă. Călă
reții și Dansul săbiilor, 
simbolizînd bărbăția și 
eroismul în luptă, Al 
Dahha, dans beduin 
al ceremonialului de 
nuntă, în care tînăra 
fată este dobîndită în 
duel de bărbatul 
mai curajos și mai pu
ternic, Al haja, dans 
din sud-estul Iraku
lui, o veritabilă ma
nifestare a bucuriei de 
viață), a evidențiat o

cel

t

înaltă măiestrie, ca
litățile interpretative 
ale acestui valoros an
samblu păstrător al 
autenticității folcloru
lui irakian. Progra
mul, cu predominanță 
coregrafică, a etalat o 

■ desfășurare alertă, 
continuă și deosebit de 
atrăgătoare, totul pro- 
filîndu-se pe canavaua 
multicoloră, amețitoa
re a schimbării costu-t 
mel'or, suplinind ad
mirabil, în acest fel, 
lipsa totală a decoru
rilor. Conceput simplu, 
firesc, convingător, în
tregul spectacol core
lează o autentică ac
tivitate de creație, per
fecționarea mijloace
lor muzical-coregrafice 
tradiționale și moder
ne prin strădania con
jugată a virtuozilor 
dansatori, a cîntărețu- 
lui-solist și a orches
trei bazate pe instru
mente populare tra
diționale irakiene.

Grupul de tinere 
fete a încîntat prin 
grația dansului, în- 
mlădierea și sugestivi
tatea mișcărilor, prin 
combinația simplă, dar 
atrăgătoare, 
melor. Ca 
bărbaților 
dezlănțuire coregrafi
că

a costu- 
și dansul 
— într-o

plină de energie 
totul constituind 
adevărată 
a dansului 

Orchestra

para- 
popu-
totală 

fosă,

o 
dă 
Iar. 
companiat cu 
dăruire, fie din 
fie — simplificată la 
maximum — prin de
plasarea pe scenă a 
virtuozilor mînuitori

18,50

19.20
19.30
20,00
20.20

ai tam-tamului. fluie
rului și clarinetului. 
Cum spuneam la în
ceput, elementul pre
dominant al spectaco
lului fiind dansul, în
tregul limbaj core
grafic, cu scene de 
luptă, cu momente li
rice de mare sensibi- 

o 
vi-

litate, a constituit 
demonstrație de 
goare Sa expresiei, de 
energie a interpretării.

Intr-un cuvînt, spec
tacolul ansamblului 
irakian, prin interme
diul căruia am făcut 
cunoștință cu arta u- 
nui popor de care ne 
leagă 
caldă 
impus 
ținuta 
omogenitate, prin 
lentul veritabil al in- 
terpreților. Confirmînd 
succesul pe care ar
tiștii oaspeți l-au re
purtat la Ploiești și pe 
litoral, evoluția lor pe 
scena Operei Române 
a avut darul să ne 
dezvăluie frumusețea, 
specifică artei core
grafice și muzicale 
subtile și profund o-, 
riginale a poporului 
irakian. Spectacolul 
s-a bucurat, în între
gul său. de calda și 
binemeritata apreciere 
a unui public nume
ros, exprimată prin a- 
plauzele entuziaste cu 
care i-a răsplătit pe 
valoroșii artiști, oas
peți ai Capitalei noas
tre.

sentimente 
prietenie, 

publicului 
artistică,

de 
s-a 

prin 
prin 
ta-

Constantin 
RASVA-N

ALBA. Toate mașinile agricole, 
combinele, presele de balotat pa
iele, batozele au fost pregătite și 
așteaptă semnalul specialiștilor 
pentru a intra în lanurile de orz.

SĂLAJ. Din totalul de 38 607 hec
tare cultivate cu cereale păioase 
in ■ județul Sălaj, 28 600 vor fi re
coltate direct din lan cu combine
le. Majoritatea utilajelor sînt pre
gătite pentru a intra în 
orz și grîu. 
distribuire 
relor între 
suprafețele 
Neîntîrziat, 
întregime probele de etanșare, iar 
bazei de aprovizionare nr. 30 Sălaj 
i se cere să asigure urgent stațiu
nilor pentru mecanizarea agricul
turii din județ cele 10 repere de 
piese de schimb absolut necesare. 
(Gh. Rusu).

în plus, s-a 
a mașinilor 
unități, în 
de recoltat 
trebuie

lanurile de 
făcut o re- 
și tractoa- 
funcție de 
mecanizat, 

terminate in

Carnet cultural
ARTIȘTII AMATORI 

AU CUVÎNTUL
în cadrul stagiunii permanente 

de teatru politic a formațiilor ar
tistice de amatori de la casa de 
cultură a municipiului Satu-Mare 
— care funcționează cu secții in 
limbile română, maghiară și ger
mană — de curînd a avut loc o 
nouă premieră în limba maghiară, 
cu piesa „Mintuleț în iad", a scrii
torului Siito Andrăs. înscriindu-se 
in manifestările culturale de masă 
care au ca obiectiv educația mate
rial ist-științifică, comedia — inci
sivă satiră la adresa unor mentali
tăți retrograde, obscurantiste — va 
fi prezentată și pe scenele a nu
meroase cămine culturale din ju
deț. (Octav Grumeza).

rar-muzical „Satul întreg în sărbă
toare". grupuri vocale, formații de 
dansatori, soliști de muzică popu
lară etc. (Ștefan Dinică).

EXPOZIȚIE
La Galeriile de artă din Bacău 

a avut loc vernisajul expoziției 
„Arta decorativă franceză din se
colul al XVIII-lea" organizată de 
Muzeul de artă al republicii. Timp 
de două luni, băcăuanii vor avea 
posibilitatea să admire diferite ta
pițerii, mobilier, porțelanuri, lucrări 
de pictură și alte piese reprezen
tative. aflate in cele mai valoroase 
colecții românești. Deschiderea ex
poziției a fost însoțită de un sim
pozion despre arta decorativă fran
ceză, susținut de muzeografi, spe
cialiști din Capitală. (Gheorghe 
Baltă).

îl lntilnești pe creste 
de munte, în margine 
de cîmpie, la țărmuri 
de ape. E grănicerul, 
oșteanul ce străjuiește 
din vremuri istorice 
„spațiul Mioriței"; sînt 
militarii care, apărind 
astăzi cuceririle revo
luționare ale. poporu
lui muncitor, stau per
manent de veghe la 
fruntariile țării. 25 iu
nie e ziua lor. Prilej 
de bucurie, de a trece 
în revistă succesele 
ostășești, de a raporta 
solemn partidului, po
porului, comandantu
lui suprem că grăni
cerii își îndeplinesc 
cu cinste înalta lor 
misiune, sarcinile în
credințate.

Asemenea tuturor 
ostașilor țării, însufle
țiți de sentimentul 
sfint al datoriei, pe 
terenurile de instruc
ție și în aplicații, gră
nicerii s-au pregătit 
asiduu, fără să-și cru
țe eforturile. Organi
zațiile de partid din 
unități și subunități, 
comuniștii din rîndu- 
rile armei grănicerilor 
desfășoară o intensă 
activitate politico-edu- 
cativă, își aduc con
tribuția ■. directă la 
creșterea continuă a 
pregătirii politice și 
de luptă, la îndeplini
rea concretă a misiu
nilor. Bilanțul realiză
rilor confirmă aceste 
afirmații. O recentă 
statistică arată că pes
te 55 la sută dintre 
militari si mai bine de 
80 la sută dintre pi
chete dețin titlul „de 
frunte" — atestat al 
destoiniciei și discipli

nei ostășești. Pentru 
întiia oară în istoria 
armei, titlul „de frun
te" a fost decernat și 
unor unități. întreaga 
masă a militarilor a 
fost angajată în larga 
acțiune pentru dobin- 
direa calificativului 
„foarte bine" la toate 
categoriile de pregăti
re. Cu prilejul unei 
inspecții recente, acest 
calificativ maxim a 
fost primit chiar de o 
mare unitate. Sînt suc
cese care situează uni
tățile și subunitățile 
de grăniceri la înălți
mea nobilei misiuni 
încredințate lor.

...în viața grănice
rească se repetă cu
rent un moment de in
tensă emoție a răs
punderii încredințate 
— cînd, trasînd mi
siunea, comandantul 
rostește : „...Vă ordon 
să executați paza 
frontierei de stat a 
Republicii Socialiste*  
România în secto
rul...!". Maiorul Gheor
ghe Cojocaru rostește 
acest ordin de 17 ani, 
dar o face mereu cu 
aceeași emoție și so
lemnitate. în toți a- 
cești ani, ofițerul — 
fost soldat, tot grăni
cer, în zilele fierbinți 
ale lui august ’44 — 
a instruit contingent 
după contingent, oa
meni care au adăugat 
fapte demne la zes
trea bogată în tra
diții a subunității. 
Fiecare dintre ei a fă
cut o chestiune de o- 
noare din menținerea 
titlului de frunte al 
pichetelor. Explicația 
succeselor o găsim in

munca de instruire și 
educare dusă cu per
severență, cu răbdare, 
în legătura sufletească 
realizată Intre coman
dant și subordonați, in 
înțelegerea datoriei de 
a munci astăzi mai 
bine decît ieri, miine 
mai bine decît astăzi.

Unul dintre subor
donații de acum ai ma
iorului Cojocaru este 
și soldatul Gheorghe 
Țițirigă, un oltean 
inimos, fire deschisă, 
în viața civilă — 
muncitor calificat, ori
ginar dintr-un oraș o- 
dinioară anonim. Pre
ocupat să-și facă da
toria așa cum i-o cere 
jurămîntul militar, el 
se evidențiază atit 
pe terenul de instruc
ție, cît și în serviciul 
de pază. Nu de mult 
a dobîndit titlul de 
„militar de frunte", 
iar numele lui a fost 
trecut în cartea de 
onoare a organizației 
U.T.C.

Asemenea oameni — 
ii i-aș mai aminti aici 
pe caporalul Ion Burci, 
fruntașul Ion Țenț, 
soldatul Iile Săvules- 
cu. toți uteciști frun
tași — constituie pre
zențe obișnuite în uni
tățile și subunitățile 
de grăniceri, oșteni 
de nădejde ai țării, 
educați în spiritul 
dragostei nețărmurite 
față de patrie, față de 
partid și popor. Iar de 
„Ziua grănicerilor" 
țara le adresează sen
timentele sale calde, 
luminoase, bărbătești.

Colonel C. TATU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

PROGRAMUL I

8,39 Curs de limba engleză. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10,30 Algoritm TV — emisiune enci

clopedică pentru tineret.
Roman foileton : „Așa s-a călit 
oțelul” — episodul II.
Telex, 
închiderea programului. 
Curs de limba germană. 
Curs de limba franceză.
Fotbal : A.S.A. Tg. Mureș — Uni
versitatea Craiova (semifinala

11,00

Reproducem un frag
ment dintr-o lungă 
scrisoare sosită la re
dacție : „UCECOM a 
dat pubiicității. cu o 
vreme în urmă, două 
numere de telefon uti
le pentru populație : 
13 58 65 și 13 58 84. 
Eram informați că la 
aceste numere funcțio
nează un fel de casă 
de comenzi a coopera
ției meșteșugărești. 
Vrei să faci curățenie 
generală prin casă, 
să-țl repari instalațiile 
de apă și electrice, să 
zugrăvești, să lustru
iești mobila 7 Formezi 
unul din cele două nu
mere de telefon și pri
mești rapid toate în
drumările necesare. 
Am crezut și eu 
in cele promise de 
UCECOM. Am format 
unul din numere. Vreți 
să știți ce s-a întîm- 
plat 7 Apelați si dv. 
la... pomul lăudat".

21,35

22,10

Cupei României). Transmisiune 
directă de la Ploiești.
Forum — emisiune social-politlcă 
pentru tineret.
1001 de seri.
Telejurnal.
Cadran economie mondial.
Festivalul comediei cinemato
grafice la TV : „M-am căsătorit 
cu o vrăjitoare". Regia : Renă 
Clair.
Festivalul de folclor „Maria Tă- 
nase" —, Craiova 1975. Spectaco
lul de gală al laureațllor.
24 de ore.

PROGRAMUL II

CIntece vechi din Lunca Dunării. 
Descoperirea universului. 
Portativ ’75.
Telex. 
Meridiane literare.

FESTIVAL PIONIERESC
Luni dimineață, în Galați a avut 

loc deschiderea festivalului sportiv 
și tehnico-aplicativ al caselor de 
pionieri din țară. Manifestarea, a- 
flată l’a prima ediție, reunește 600 
de concurenți reprezentanți ai case
lor de pionieri din Capitală și din 
22 de județe. Timp de trei zile 
(23—25 iunie) s-au desfășurat în
treceri la următoarele discipline de 
concurs : origptare turistică, tir, 
judo, tenis de cîmp, patinaj pe ro
tile. carturi, navo-modelism. aero- 
modelism și radio. Competițiile au 
loc în Galați și împrejurimile sale 
(Pădurea Gîrboavele, Lacul Bra- 
teș). Festivalul este organizat de 
Consiliul județean Galați al orga
nizației pionierilor, inspectoratul 
școlar județean și consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport. 
(Dan Plăeșu).

PARADĂ A PORTULUI 
POPULAR

In comuna Gîrbova de Sebeș, ju
dețul Alba, localitate unde trăiesc 
și muncesc înfrățiți români și ger
mani, a avut loc o tradițională pa
radă a portului popular. Ediția din 
acest an a manifestării — care a 
coincis cu sărbătorirea a 25 de ani 
de la constituirea cooperativei a- 
gricole de producție din localitate 
— s-a încheiat cu un program ar
tistic care a cuprins montajul lite-

CU PENSULA
Șl CU DALTA
trecute, orașul Zalău a 
și simplu „invadat" de 
Liceului de arte plastice 

în

Zilele 
fost pur 
elevi ai 
din Cluj-Napoca. Cu ce prilej 
localitatea de la poalele munților 
Meseș 7 Aici își desfășoară practi
ca de vară. Ei pot fi văzuți în 
noua zonă industrială, în cartierele 
„Simion Bărnuțiu" și „Păcii" și în 
multe alte locuri ale orașului. Vii
torii pictori, îndrumați de profe
sorii lor. realizează peisaje, lucrări 
ce oglindesc prefacerile ce au loc 
în orașul-reședință de județ, iar 
sculptorii, în curtea muzeului de 
istorie si artă, dau formă unor lu
crări din piatră menite să ornamen
teze diferite spații verzi ale Za
irului. (Gh. Rusu).

SIMPOZION
au început la Iași — orga- 
de inspectoratul școlar ju- 
și casa corpului didactic 

„Locul

Luni 
nizate 
dețean .
— lucrările simpozionului 
și rolul jocului în dezvoltarea in
telectuală a copilului de vîrstă 
preșcolară11. Au fost prezentate 16 
referate și comunicări susținute de 
specialiști din Iași, Bacău, Suceava, 
Vatra Dornei, Galați. De asemenea, 
sint organizate schimburi de expe
riență. vizite în unitățile, școlare 
etc. (Eugeniu Zidărița).

Am urmat îndemnul 
și am format numărul 
13 58 84.

— Am dori să ne 
vopsească cineva de 
la cooperație ' ușile, 
ferestrele, toată lem
năria casei — zicem

șantierul servește sau 
nu populația. Aflăm că 
„da. o servește". Ii po
vestim șefului despre 
uși și ferestre, iar el 
se interesează :

— Numai atît 7
— Atît.

ușilor și ferestrelor 7 
(Dacă nu putem să le 
vopsim, măcar să le 
reparăm). Aflăm că se 
ocupă o unitate specia
lizată, care răspunde 
la telefonul cu numă
rul 31 19 17.

— Cum adică 7 Să 
ne cărăm pină la dv. 
cu ușile și ferestrele 
după noi 7 Oamenii 
care vor să-și zugră
vească prin casă duc 
pereții apartamentu
lui la cooperativă 7

Servicii „la pomul lăudat64...
noi — iar dispecerul 
de serviciu ne răs
punde :

— Asemenea lucrări 
le face cooperativa 
„Constructorul". No- 
tați-vă numărul de te
lefon — 1312 55. Acolo 

^vorbiți cu șeful șantie
rului.

Formăm 13 12 55. în
trebăm mai Intîi dacă

— Nu se poate. Lu
crarea dv. e prea ief
tină. Să vină cineva 
acolo numai pentru 
cîteva sute 7 Mai mare 
deranju’.

Apelăm . din nou la 
centrul de informare 
UCECOM și ne intere
săm : cine se ocupă de 
la cooperație de bina
le, adică de reparația

Formăm 31 19 17. Po
vestim despre ce e 
vorba și așteptăm cu 
nerăbdare hotărîrea 
meșterului-șef.

— Reparat binale 7 
Mda !... Uși și ferestre, 
care va să zică... Știți 
ce 7 Se poate. Veniți 
cu toate binalele la noi 
la atelier, să vedem 
care e situația !

Omul a cărui înda
torire este să serveas
că publicul la domici
liu a pufnit în rîs (la 
telefon) de nepricepe
rea noastră

— V-am spus eu că 
trebuie să cărati ușile 
în spinare 7 Luați o 
furgonetă !

Așadar, direcțiile d»

specialitate, responsa
bile la UCECOM de 
servirea la domiciliu, 
au informat publicul 
că s-a deschis un cen- 
tru-dispecerat care a- 
jută solicitantul să in
tre în relație cu unită
țile profilate pe trebu
rile gospodărești. In
tr-adevăr. centrul res
pectiv „ajută și in
formează". Am dori 
să informăm însă și 
noi direcțiile sus-nu- 
mite că cetățeanul se 
alege doar cu atît, 
pentru că unități
le, care ar trebui 
să vină efectiv la do
miciliu, procedează 
cum s-a văzut mai 
sus. Oare ele n-au fost 
informate, eventual, 
de centrul de informa
re, că au datoria să 
stea la dispoziția 
populației 7

Gh. GRAURE

AZI, LA FOTBAL

Semifinalele „Cupei României4* 
și finala campionatului de juniori
..Cupa României" la fotbal progra

mează astăzi partidele semifinale. La 
Ploiești, cu începere de la ora 17, 
echipa Universitatea Craiova va juca 
cu formația A.S.A. Tg. Mureș. Par
tida va fi transmisă în întregime la 
televiziune. Pe stadionul „23 August" 
din Capitală se vor întilni, de la ora 
19, formațiile bucureștene Steaua și 
Rapid. în deschidere, finala campio

natului republican de juniori : Ra
pid București — C.F.R. Timișoara.

Posturile noastre de radio vor 
transmite partea a doua a meciului 
de la Ploiești (în cadrul emisiunii 
radioprogramul „Orele serii") și re
priza secundă a jocului din Capitală 
(în jurul orei 20). Transmisia se va 
face pe programul I.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
PENTATLON MODERN :

Campionatele internaționale 
ale României

începînd de astăzi și pînă dumi
nică se vor desfășura întrecerile ce
lei de-a 20-a ediții a campionatelor 
internaționale de pentatlon modern 
ale României. Și-au anunțat partici
parea sportivi cunoscuți din Austria, 
Bulgaria, Franța, Italia, Polonia, 
Spania, Ungaria și U.R.S.S. Dintre 
sportivii români care se' vor alinia 
la startul întrecerii amintim pe Du
mitru Spîrlea, Constantin Călina, 
Albert Covaci, Iuliu Galovici, Ale
xandru Naghi, Liviu Pătrașcu, Ma
rian Cosmescu și Ștefan Cosma.

Astăzi și mîine, pe stadionul Olim- 
pia-Constructorul din Capitală, se va 
disputa proba inaugurală — călăria.

_ TENIS DE MASĂ : 
Campionatele naționale 

ale juniorilor
La Galați au luat sfîrșit campio

natele naționale de tenis de masă 
rezervate juniorilor. Un frumos suc
ces au repurtat Ildiko Gyongyosi 
(Arad) și Adrian Cuc (Cluj-Napoca), 
care au intrat în posesia titlurilor 
de pampioni naționali.

FOTBAL :
Balcaniada echipelor de tineret

A început balcaniada de fotbal re
zervată echipelor de tineret (jucători 
sub 23 ani). în primul joc, selecțio
nata Bulgariei a învins-o cu 3—0 pe 
cea a Turciei prin punctele marcate 
de Dimitrov. Iordanov și Anghelov. 
Astăzi, în orașul Haskovo, în noc
turnă, de la ora 20,00. echipa Româ
niei intilnește formația Turciei. La 
27 iunie, fotbaliștii români vor juca 
cu echipa Bulgariei. . La competiție 
mai participă selecționatele Greciei 
și Iugoslaviei, care fac parte din se
ria a doua.

BASCHET : Echipa Cubei 
a cîștigat turneul de la Havana

Au luat sfîrșit întrecerile turneului 
internațional masculin de baschet 
disputat timp de trei zile la Havana.

Victoria a revenit primei reprezen
tative a Cubei, care a terminat neîn
vinsă competiția, totalizind 6 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Iugoslavia (tineret), Canada și 
Cuba (B).

TENIS :
Turneul de la Wimbledon

Campionatele internaționale de te
nis de la Wimbledon au programat 
alte intilniri din primul tur. Iată 
rezultatele înregistrate : masculin '— 
Vilas (Argentina) — Simpson (Noua 
Zeelandă) 7—5, 6—4, 6—4 ; Kamiwa- 
zumi (Japonia) — Van Dillen 
(S.U.A.) 9—8, 3—6, 9—7, 7—5 ; Ashe 
(S.U.A.) — Hewitt (R.S.A.) 7-5,
3—6, 6—2, 6—4 ; Stewart (S.U.A.) — 
Meiler (R.F.G.) 6—2, 6—4, 7—5 ;
Kronk (Australia) — Pohmann 
(R.F.G.) 3—6, 1—6, 6—1, 6—3, 6—2 ; 
Mayer (S.U.A.) — Gardiner (Aus
tralia) 6—3, 6—1, 6—0 ; feminin ■— 
Gourlay (Australia) — Hume (An
glia) 7—5, 6—4 ; Casals (S.U.A.) — 
Chanfreau (Franța) 6—2, 2—6, 6—1 ; 
Evert (S.U.A.) — O’Neil (Australia) 
6—2, 6—0 ; Navratilova (Cehoslova
cia) — Turnbull (S.U.A.) 6—2, 8—6.

ATLETISM : Un rezultat 
de valoare la 100 m garduri

Cu prilejul unui concurs interna
țional desfășurat în orașul Byd
goszcz, atleta poloneză Grazyna 
Rabsztyn a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezonului in 
proba de 100 m garduri : 12”6/10.

MOTOCICLISM :
După 6 etape, în campionatul 

mondial de motocros
„Marele Premiu" al R. F. Germa

nia la motocros (clasa 125 cmc) s-a 
desfășurat la Schrecksbach și a fost 
ciștigat de belgianul Gaston Rahier 
(„Suzuki"), secundat de compatriotul 
său Gilbert de Roover („Ziindapp"). 
în clasamentul campionatului mon
dial, după șapte probe conduc Gas
ton Rahier și Gilbert de Roover — 
cu cîte 199 puncte, urmați de ce
hoslovacul Bobrovski — 103 puncte 
și japonezul Watanabe — 97 puncte.
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■u

Bărbăție 
ostășească

în urmă unei puternice 
turi, apele rîului Ciuejdi, 
străbate orașul Piatra IT
un moment dat, din cauza buș- 
biocat unul din podurile de peste 
rîu, astfel că apa s-ar fi revăr
sat spre casele din jur. La fața

vii- 
care 

______ ___ _  ____ i Neamț, 
amenințau să iasă din matcă. La 
un moment dat, din cauza buș
tenilor aduși din munți, a fost 
blocat unul din podurile de peste 
riu, astfel că apa s-ar fi revăr
sat spre Casele din jur. La fața 
locului a fost adusă o macara. 
Dar cine să se încumete să-1 
ajute pe macaragiu 7 Din cei a- 
dunați ciopor pe maluri s-a 
desprins un om. a cerut o cen
tură de siguranță, s-a agățat de 
cîrligul macaralei și, ore în șir, 
a legat buștean cu buștean, pînă 
la deblocarea completă a podu
lui. La sfirșit, obosit, a pornit 
spre casă. Dar oamenii i-au a- 
ținut calea, i-au mulțumit și 
l-au întrebat cum îl cheamă șl 
dacă nu cumva e de profesie 
macaragiu sau scafandru. „Mă 
cheamă Aurelian Răcășanu — 
le-a spus el. Cît despre profe
sie. cinstit să fiu, mi-ar fi plă
cut și una, și alta. Dar mi-a fost 
mai dragă armata. Sint pluto
nier".

Făt-Frumos 
din... lingură

Basmele ți poveștile copilăriei 
grăiesc de mulți Feți-Frumoși, 
care mai de care cu obirșii mai 
fanteziste, dar nici un basm și 
nici o poveste nu amintesc de 
un Făt-Frumos din... lingură. E 
și firesc, pentru că noul Făt- 
Frumos abia s-a născut la cercul 
de artă plastică al casei pionie
rilor din Satu-Mare. O lingură 
frumos pictată și împodobită cu 
fantezie închipuie in straie de 
voinic un nou Făt-Frumos, 
prezentat într-o savuroasă ex
poziție, alături de alte zeci și 
zeci de personaje (toate din... 
linguri), inspirate de „Soacra 
cu trei nurori", „Harap Alb", 
„Ileana Cosinzeana"... Și incă un 
amănunt : Făt-Frumos cu toată 
suita vor apărea și pe scenă, in 
spectacolele Teatrului de păpuși 
de la Casa pionierilor.
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sate dar nedezmembrate, care ul 

încurcă accesul la fabrica „Mar- • 
mura", periclitează siguranța a 
circulației celorlalte nave, izbesc 
neplăcut ochiul vizitatorului. La | 
Căpitănia portului Tulcea răs- 
foim o voluminoasă corespon
dență purtată cu fabrica de pro
duse izolatoare „Izolatorul" din 
București, proprietara celor trei I 
epave. Toate adresele, somațiile 
și telefoanele căpităniei portului | 
tulcean au rămas, de aproape . 
doi ani de zile, fără răspuns. Cu 
alte cuvinte, conducerea între
prinderii bucureștene „Izolato
rul" s-a... izolat într-o carapace | 
a tăcerii. Pină acum.

0115, 6610,
0525...

Trei numere de pe trei bilete 
de tren. Primul și al doilea re
prezintă -.biletul de călătorie și 
................. > accelerat Sibiu-Su- 
ceava. Al treilea putea să lip
sească, dar casiera din stația 
Ploiești-Sud a fost de altă pă
rere. Cînd cititorul nostru loan 
Ciobanu din Constanța (str. Des
pot Vodă 51) și alți călători 
ca el au solicitat tichete pen
tru locuri în acceleratul 503, li 
s-a răspuns că nu mai are nici 
pentru 503, nici pentru următo
rul, 551. între timp, întrucit 503 
a avut întîrziere, a sosit la pe
ron 551. Și ce credeți 7 în va
goanele de clasa a Il-a erau 
locuri berechet. La fel și în 503. 
Dar cititorul nostru și alții ca 
el au fost obligați să cumpere 
bilet de diferență pentru clasa 
I. „De călătorit, am călătorit ex
celent. pentru că era comparti
mentul gol. Dar tot așa de bine 
puteam să călătoresc și la clasa 
a Il-a. De ce â trebuit să plă
tesc diferența 7“ întrebarea o 
expediem pe adresa șefului sta
ției C.F.R. Ploiești-Sud.

Epavele 
de la mila 38

Pe Dunăre, in dreptul milei 
38, zac de mai multă vreme trei 
ceamuri, parțial scufundate, ca-,

La ieșirea din Tg. Jiu, un e- 
chipaj al miliției județene Gorj, 
aflat în control, a încercat să o- 
prească autobuzul 31—GJ—969. 
Dar șoferul Ion Vîlceanu a apă
sat pe accelerator și a pornit ca 
din pușcă. Ajuns din urmă și 
stopat, s-a aflat și cauza gra
bei lui : 28 de pasageri nu aveau 
asupra lor bilete de călătorie, 
deși le plătiseră. Făcîndu-se 
monetarul încasărilor pentru cele 
patru curse din ziua aceea pe 
ruta Tg. Jiu—Roșia de Amara- 
dia, s-au găsit asupra șoferului 
540 de lei, în timp ce bilete eli
berase doar de 158 lei. Așadar, 
în primele patru curse ale zilei, 
un plus (pentru buzunarul șofe
rului) de aproape 400 lei. Presu- 
punînd că n-ar efectua decît pa
tru curse zilnic, înseamnă că în 
zece zile, I.V. se alege cu 4 000 
lei, în 100 de zile — 40 000. Mai 
departe li lăsăm pe cei de la 
autobaza 5 călători Tg. Jiu să 
calculeze și să ne spună și no
uă rezultatul.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'
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Vizita picșediiilt'iui Republicii Gaboneze,
Albert Bernard Bongo

(Urmare din pag. I)

tru ani, trei luni și 17 zile — a 
cincinalului. O expoziție de mașini 
agricole și tractoare românești 
completează imaginea oaspeților 
asupra posibilităților industriei 
noastre constructoare de mașini 
de a crea o gamă variată de uti
laje agricole de înaltă tehnicitate. 
Ultimele realizări, între care com
binele autopropulsate Gloria C 12, 
rețin cu deosebire atenția pre
ședintelui gabonez, care are cu
vinte de înaltă apreciere pentru 
priceperea și hărnicia muncitorilor 
de aici.

Se prezintă, totodată, combina 
autopropulsată pentru recoltat po
rumb, care dispune de caracte
ristici tehnico-funcționale foarte 
bune.

Interesîndu-se de modul cum co
lectivul întreprinderii acționează 
pentru continua ridicare a calită
ții producției, penitru sporirea do
tării tehnico-materiale a unității, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu are 
cuvinte de apreciere pentru reali
zările muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor unității. în acest con
text, secretarul general al partidu
lui recomandă ministrului de re
sort să se ia măsuri pentru a se 
diversifica gama combinelor auto
propulsate, care și-au dovedit înal- 
tu’ lor randament în diferitele lu- 
crnri agricole. Se indică, de ase
menea, să se producă o nouă com
bină pentru pante înclinate,

După ce sînt vizitate unele sec
toare de producție, președintele 
gabonez a consemnat în cartea de 
onoare impresiile lăsate de aceas
tă modernă unitate, felicitînd căl
duros colectivul uzinei pentru suc
cesele sale, exprimîndu-și speranța 
într-o colaborare rodnică în acest 
domeniu între România și Gabon.

Cei doi șefi de stat au fost în 
continuare oaspeții studenților In
stitutului politehnic — cea mai 

La Institutul politehnic

mare unitate de , învățămint din 
țară, unde se pregătesc peste 17 Q00 
de viitoare cadre în mai mult de 
200 specialități tehnice. Ministrul 
învățăminitului și educației. Paul: 
Niculescu, împreună cu rectorul 
institutului, Radu Voinea. cu cele
lalte cadre didactice, urează un 
cald bun venit președinților Nicoiae 
Ceaușescu și Albert Bernard 
Bongo.

în holul institutului sînt înfă
țișate profilul și activitățile acestei 
unități de învățămînt, modul cum 
a fost realizată integrarea procesu
lui educativ cu cercetarea și pro
ducția. în acest cadru, sînt înfăți
șate rezultatele obținute de profe
sori și studenți, succese materiali
zate în soluționarea unor teme de 
cercetare solicitate de întreprin
deri și crearea de mașini și dispo
zitive de o concepție originală.

După ce sînt vizitate' atelierele- 
școală, care integrează activitățile 
de educație și pregătire a studen
ților cu nevoile imediate ale pro
ducției materiale, înalții oaspeți 
sînt invitați la Centrul de motoare 
cu ardere internă.

în cadrul vizitei la Institu
tul politehnic, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a analizat modul cum 
sînt îndeplinite sarcinile impor
tante ce stau în fața învățămîntu- 
lui, apreciind eforturile depuse de 
cadrele didactice și de studenți în 
direcția adîncirii integrării pregă
tirii teoretice cu cercetarea și pro
ducția, recomandînd, totodată, să 
se continue această orientare spre 
rezolvarea temelor majore pe care 
le ridică activitatea în continuă 
modernizare și dezvoltare a între
prinderilor industriale.

Felicitînd călduros cadrele di
dactice și studenții, președintele 
Albert Bernard Bongo și-a expri
mat aprecierea pentru tot ceea ce 
s-â realizat aici, subliniind deo
sebitul interes pentru experiența 
României în acest domeniu atît de

In timpul vizitei la uzina „Semânâtearea"

important pentru țările africane, 
al căror proces de dezvoltare re
clamă cadre naționale bine pre
gătite.

Luîndu-și rămas bun de la gazde, 
președinții Nicoiae Ceaiușescu și 
Albert Bernard Bongo au răspuns 
cu multă cordialitate manifestări
lor de simpatie ale cadrelor didac

tice și studenților Institutului po
litehnic.

★
în cursul după-amiezii, președin

tele Republicii Gaboneze, Albert 
Bernard Bongo, a vizitat o unitate 
militară mecanizată din Capitală.

La sosire, șeful statului gabonez 
a fost întîmpinat cu onoruri mili
tare. Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Ministrul apărării naționale, ge
neral de armată Ion Ioniță, a a- 
dresat oaspetelui un călduros bun 
sosit, invitîndu-1 să viziteze această 
unitate militară cu bogate tradiții 
de luptă. Comandantul regimentu
lui prezintă în fața unor documen

Depunerea unei coroane de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism

Marți dimineața, președintele Re
publicii Gaboneze, Albert Bernard 
Bongo, a depus, în semn de profund 
omagiu, o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru -so
cialism. .

La solemnitate au participat per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Albert Bernard Bongo 
în vizita în țara noastră.

Au luat parte Gheorghe Cioară, 
primarul general al Capitalei, gene
ral de armată Ion Ioniță, ministrul

Vizitele doamnei
Doamna Josephine Bongo a făcut 

în cursul dimineții de marți o vi
zită la întreprinderea de confecții și 
tricotaje București.

Soția șefului statului gabonez s-a 
oprit în cîteva din secțiile de pro
ducție ale acestei mari întreprinderi 
bucureștene, a vizitat expoziția cen
trului de creație și a asistat la o pre
zentare a celor mai noi modele. 

te, stampe și fotografii momente 
semnificative din trecutul glorios 
al unității, ai cărei ostași s-au a- 
coperit de glorie în luptele eroice 
pentru libertatea și independența 
națională a patriei în războiul 
antihitlerist.

Apoi, distinsului oaspete i-au 
fost înfățișate aspecte ale pregăti
rii de luptă a militarilor, tehnica 
modernă din înzestrare.

Președintele Republicii Gabone
ze s-a interesat de modul în care 
se asigură instruirea ostașilor în 
diferite specialități militare și s-a 
întreținut călduros cu ministrul a- 

' părării naționale, cu generalii și 
ofițerii prezenți. (Agerpres)

apărării naționale, Constantin Stă- 
tescu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, alte persoane oficiale.

La sosirea președintelui gabonez, o 
gardă militară a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de stat ale 
României și Gabonului. După depu
nerea coroanei de flori, asistența a 
păstrat un moment de reculegere. In 
continuare, a fost vizitată rotonda 
monumentului.

Solemnitate^ s-a încheiat prin de
filarea gărzii militare.

Josephine Bongo
Doamna Josephine Bongo a avut cu
vinte de caldă apreciere asupra acti
vității întreprinderii, a marii varietăți 
și liniei moderne a confecțiilor reali
zate aici.

Tot in cursul dimineții, soția pre
ședintelui Republicii Gaboneze a vi
zitat expoziția floricolă din parcul 
Herăstrău.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Adresez Excelenței Voastre mulțumirile mele sincere- pentru ama
bilul dumneavoastră mesaj de felicitare trimis cu ocazia zilei mele de 
naștere, pe care îl apreciez mult.

ELISABETA a ll-a
Regina Regatului Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Am primit cu mare satisfacție telegrama dumneavoastră din 11 iunie 

și aș dori ca prin dumneavoastră să exprim poporului român urări de 
prosperitate și fericire.

Remarc cu plăcere că relațiile dintre țările noastre s-au îmbunătățit 
și lărgit în permanență în ultimii ani și aștept cu interes vizita dumnea
voastră oficială in Canada în viitorul apropiat pentru a continua 
acest proces.

JULES LEGER
Guvernator general al Canadei

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru plăcutul mesaj pe care mi l-ați trimis cu 
ocazia Zilei naționale a Republicii Italiene.

în același timp, doresc să vă adresez sincere și călduroase urări de 
fericire personală și de prosperitate pentru țara dumneavoastră.

4 ALDO MORO
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Italiene

Primire la C.
Tovarășul Iosif Banc, membru su

pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit, marți, delegația de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
condusă de Stanislaw Sobczyk, prim- 
adjunct al șefului Secției agrare și 
economiei alimentare a C.C. al 
P.M.U.P., care, la invitația C.C. ai 
P.C.R., face o vizită pentru schimb 
de experiență în țara noastră.

Sosirea unei delegații a Congresului 
Statelor Unite Mexicane

La invitația Marii Adunări Națio
nale, marți după-amiază a sosit 
intr-o vizită oficială în tara noastră 
o delegație a Congresului Statelor 
Unite Mexicane, în frunte cu Carlos 
Sahsores Perez, președintele Marii 
Comisii a Camerei Deputaților.

Din delegație fac parte senatorii 
Alejandro Carrillo Marcor, Florencio 
Salazar Martinez, Ramiro Yanez 
Cordova, Vicente Fuentes Diaz și 
deputății Luis Danton Rodriguez 
Jaime, Pindaro Uriostegui Miranda, 
Joaquin Canovas Puchades, Jesus 
Roberto Davila Narro, Jorge Her
nandez Garcia și Mariano Araiza 
Zayas.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
parlamentarii mexicani au fost sa
lutați de Nicoiae Giosan, președin
tele Marii Adunări Naționale. Aneta 
Spornic, vicepreședinte al M.A.N., 
loan Ceterchi. președintele Consiliu
lui Legislativ, Radu Voinea. pre
ședintele Comisiei pentru învătămlnt, 
știință și cultură. Margareta Hausser, 
secretar al M.A.N.

Vizita delegației Partidului 
Liber Democrat din R. F. Germania

Marți dimineața, tovarășul Nicoiae ' 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, a ptimit delegația Parti
dului Liber Democrat din R. F. Ger
mania, condusă de dr. Martin Ban- 
gemann, secretarul general al parti
dului.

în cadrul întrevederii ,au fost re
levate bunele relații existente între 
parlamentarii celor două țări, subli- 
niindu-se contribuția importantă pe 
care aceștia o pot aduce la o mai 
bună cunoaștere și înțelegere între 
cele două popoaxe, la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Federală Germania.

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

P.L.D. a avut convorbiri cu tovarășul

C al P.C.R.
La primire, care s-a desfășurat în

tr-o atmosferă tovărășească, a parti
cipat Lucian Drăguț, vicepreședinte 
al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale.

A fost de față Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.

A fost prezent Campos Icardo, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Mexicului la București.

La scurt timp de la sosire, parla
mentarii mexicani au făcut o vizită 
la Palatul Marii Adunări Naționale, 
în cadrul convorbirii cu președintele 
Marii Adunări Naționale s-a dat o 
înaltă apreciere Declarației solemne 
comune semnată de președinții 
Nicoiae Ceaușescu și Luis Echeverria 
Alvarez, precum și acordurilor con
venite. S-a evidențiat, totodată, con
tribuția celor două parlamente la în
făptuirea prevederilor documentelor 
încheiate, la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare între cele 
două țări. în interesul reciproc, al 
înțelegerii și conlucrării între po
poare.

Oaspeții mexicani au făcut apoî o 
vizită la Academia <țe științe sociale 
și politice, unde au avut o întreve
dere cu Mihnea Gheorghiu, președin
tele academiei.

(Agerpres)

George Macovescu, ministrul aface
rilor externe. Cu acest prilej au fost 
abordate unele aspecte actuale ale 
relațiilor bilaterale româno—vest-ger- 
mane și s-a efectuat un schimb fie 
păreri în legătură cu unele proble
me ale actualității internaționale, 
îndeosebi cele privind evoluția si
tuației politice pe continentul euro
pean.

. * *

Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 și 28 iunie. în țară ; Vreme călduroa
să, îndeosebi la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil. Pe alocuri, mai 
ales în nordul țării și în zonele de deal 
și de munte, se vor semnala averse de 
ploaie, îndeosebi în cursul după-amie- 
zelor. Vînt potrivit, cu intensificări de 
scurtă durată. Temperatura aerului va 
înregistra o scădere începînd* din nordul 
țării. Minimele vor fi cuprinse între 10 
și 20 de grade, iar maximele între ,24 și 
32 de grade, mai ridicate la începutul 
intervalului.

Ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a primit, marți după- 
amiază, succesiv, pe James O’Neil 
Lewis, ambasadorul statului Trinidad- 
Tobago, pe Lamech E. Akong’o, noul 
ambasador al Republicii Uganda, și 
pe Hassan Aii Daoud, noul ambasa
dor al Republicii Arabe Egipt în Re
publica Socialistă România, în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Italiene a avut loc un schimb 
de telegrame între ministrul român 
al afacerilor externe, George Maco
vescu, și ministrul italian al aface
rilor externe,. Mariano Rumor.'

★
Marți a sosit în Capitală o dele

gație de activiști ai Partidului So
cialist Unit din Germania, condusă 
de Werner Buschmann, adjunct al 
șefului Secției industrie ușoară a 
C.C. al P.S.U.G., care, Ia invitația 
C.C. al P.C.R., efectuează o vizită 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Stefan 
Kiș, secretar general al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, de 
activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. D. Germane la Bucu
rești.

In cadrul discuțiilor pe care 
delegația P.L.D. le-a avut la Comi
tetul de Stat al Planificării cu to
varășul Gheorghe Stroe. vicepre
ședinte al C.S.P., au fost puse în evi
dență posibilitățile existente pentru 
extinderea și adîncirea relațiilor de 
colaborare și cooperare economică pe 
multiple planuri intre cele două 
țări.

în unitățile de alimentație publică 
au loc adunări de partid și sindicale, 
in.yadrul cărora participanții dezbat 
sarc.nile și răspunderile ce revin 
membrilor de partid, tuturor lucră
torilor din acest sector de activita
te, pentru aplicarea integrală și 
promptă în viață a prevederilor re
centului decret al Consiliului de 
Stat.

La Brașov, în cadrul unor adunări 
desfășurate într-un climat de înaltă 

responsabilitate civică, lucrătorii din u- 
nitățile întreprin
derii comerciale 
de stat pentru a- 
limentație publi
că și ale trus
tului „Carpați" 
și-au exprimat 
deplina adeziune 
față de noile re
glementări pri
vind regimul de 
funcționare a u- 
nităților, hoțărî- 
rea de a face to
tul pentru înfăp
tuirea strictă și 
respectarea con
secventă a măsu
rilor stabilite prin 
recentul decret 
al Consiliului de 
Stat, care se în
scriu în mod fi
resc în contextul 
preocupărilor partidului privind dez
voltarea unui cadru de viață armo
nioasă, demnă, de civilizație socia
listă.

Adunarea de la întreprinderea co
mercială de stat pentru alimentație 
publică a acordat o atenție deosebită 
reliefării sarcinilor ce revin organi
zației de partid pentru intensificarea 
muncii de educație comunistă și a 
supus unei critici intransigente ma
nifestările care Ignoră normele de 
muncă și viață înscrise în Codul e- 
tic, tendința comodă a unor respon
sabili de unități de a realiza planu
rile de încasări tolerînd sau chiar 
încurajînd consumul excesiv de bău
turi alcoolice, servirea de asemenea 
băuturi tinerilor, prelungirea nejus
tificată a programului de servire.

— Adevărul este, a spus Gheorghe 
Baragjiin, directorul I.C.S.A.P., că, 
judecind ca membri de partid, nu 
putem accepta beneficii suplimentare 
realizate cu prețul degradării morale, 
al sănătății membrilor societății noas-
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tre și în special a tinerilor. Și trebuie 
să o spunem deschis : pină acum s-a 
acționat doar sporadic pentru cultiva
rea unui asemenea mod de a gîndi, 
pentru dezvoltarea spiritului de răs
pundere față de muncă, față de în
datoririle cetățenești ale lucrătorilor 
întreprinderii noastre. Este limpede 
că eforturile nu pot să mai intirzie 
pentru a umple golurile din educa
ția unor lucrători din cadrul alimen
tației publice, pentru incetățenirea 
deplină a cinstei, corectitudinii, res

Lucrătorii din alimentația publică 
dezbat probleme esențiale 
ale servirii civilizate 

potrivit normelor conviețuirii socialiste
pectului față de legile statului în fie
care unitate de alimentație publică, 

în cadrul aceleiași adunări mai 
mulți vorbitori, între care Maria Pis
tol și Tiberiu Kakosi, au criticat ma
nifestările de indisciplină ale unor 
angajați, subliniind justețea sancțiu
nilor legale care se aplică în aseme
nea cazuri. Bunăoară, a fost aspru 
criticată barmana Iacob Roza, de 
la bufetul „Mielul alb“, care în ziua 
de 4 iunie a servit băuturi alcoolice 
după orele de închidere. Critici în
dreptățite au fost aduse și responsa
bililor cofetăriei ,.Tosca“, Marin Ma
rinescu, și unității „Cafe-Tomis", 
Viorica Moldovan — care au permis să 
se vîndă în localurile amintite băuturi 
alcoolice, inclusiv tinerilor sub 18 ani 
— ca și ospătarelor Aurica Olteanu 
și Maria Nicoiae, de la unitatea „Mio
rița", care au servit cu multă seni
nătate cu coniac pe elevii unei școli 
din apropiere. Adresîndu-se unora 
din cei vizați, Paraschiva N acrea, 
șefa cofetăriei „Scala", a spus : „Cei 
mai mulți dintre noi sîntem părinți.
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Oare dacă cei ce ne solicită băuturi 
ar fi copiii noștri tot așa am proceda ? 
Ne-ar conveni dacă am ști că ei in
tră la lecții cu aburii alcoolului în 
cap ? Desigur că nu ! Este necesar 
să înțelegem că noi trebuie să avem 
și un rol educativ în asemenea ca
zuri".

Dezbateri fructuoase s-au purtat și 
în adunările care au avut loc în uni
tățile din cadrul trustului „Carpați". 
La complexul „Postăvarul", printre 
numeroase alte probleme, s-a insistat 

asupra necesității de a se desfășura 
o activitate educativă mai susținută 
pentru combaterea oricăror mani
festări de necinste, de goană după 
ciștiguri nemeritate.

Viorica Aldea, responsabila unită
ții „Cerbul carpatin", și alți vor
bitori au dat un șir de exem
ple, demne de urmat, ale unor 
comuniști care demonstrează oricărui 
lucrător din alimentația publică cum 
se poate asigura un bun serviciu, ci
vilizat și atent față de consumator, 
fără a se face „rabat" exțeselor în ce 
privește consumul de băuturi, reali- 
zîndu-șe, totodată, o bună eficiență 
economică. într-un spirit de com
bativitate s-a subliniat că nu 
poate fi manifestată nici o îngă
duință față de acei care nesocotesc 
intr-un fel sau altul reglementările 
adoptate recent, puse în slujba oa
menilor muncii, a sănătății și odihnei 
lor, a întăririi normelor de civiliza
ție. Orice nerespcctare a prevederilor 
legale — au arătat vorbitorii — tre
buie sancționată aspru, mergîndu-se

pină la desfacerea contractului de 
muncă.

Comunistul Gheorghe Popica, cri- 
ticînd caracterul formal al activității 
unor agitatori, modul festivist, ne
concret în care se realizează gazetele 
de perete, nivelul scăzut al unor lec
ții și seminarii din învățămîntul po
litic și economic în cadrul unor uni
tăți de, alimentație, a susținut necesi
tatea întocmirii neîntîrziate de către 
biroul organizației de bază de la 
complexul „Postăvarul" a unui plan 

de măsuri a cărui 
aplicare să asi
gure intensifica
rea muncii politi
co-educative in 
spiritul principii
lor și normelor 
moralei comu
niste.

Subliniind da
toria comuniști
lor de a fi un e- 
xemplu demn de 
urmat în respec
tarea neabătută 
a legilor statului, 
a principiilor și 
normelor de mun
că și viață stabi
lite prin Codul 
etic, mai mulți 
vorbitori au cerut 
birourilor orga

nizațiilor de bază, în cadrul celor 
două adunări la care ne-am referit 
anterior, ca orice încălcare a legilor 
de către un membru de partid să fie 
pusă în discuția adunărilor generale 
ale organizațiilor de ’ bază pentru a 
fi adoptate prompt sancțiunile sta
tutare corespunzătoare.

Iată doar cîteva aspecte ale unor 
dezbateri fructuoase. Acțiunile politi
co-educative care se stabilesc pe baza 
propunerilor rezultate din dezbaterile 
lucrătorilor din alimentația publică 
trebuie să contribuie la transpunerea 
integrală în viață a prevederilor de
cretului Consiliului de Stat, să ducă 
la alinierea strînsă a lucrătorilor din 
acest sector la nivelul conștiin
ței miilor de cetățeni înaintați, 
în frunte cu comuniștii, care consi
deră un titlu de onoare să militeze 
activ, neabătut pentru întărirea nor
melor de conviețuire civilizată.

Nicoiae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"
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vremea
0 delegație a Uniunii Poporului Togolez

a sosit in Capitală
Marți după-amiază a sosit în Ca

pitală delegația Uniunii Poporului 
Togolez, formată din Yao Kunala 
Eklo, secretar permanent al Uniunii 
Poporului Togolez și ministru de in
terne, șeful delegației, și Kokou 
Amedegnato. membru al Comitetu
lui Central al Uniunii Poporului To
golez, directorul Agenției togoleze 
de presă, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va efectua o vizită de prie
tenie în țara noastră.

Cronica zilei
Marți seara a sosit la București 

Humberto Castello Aldanas, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Cuba în Repu
blica Socialistă România.

★
La București a sosit, marți la a- 

miază, V. F. Brandford Hammitt, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Panama în 
Republica Socialistă România.

★
Marți dimineață a avut loc în Ca

pitală semnarea înțelegerii de cola
borare între Uniunea scriitorilor din 
Republica Socialistă România și Co
mitetul Uniunii scriitorilor din Re
publica Populară Mongolă pe anii 
1975—1976, parte integrantă a Pla
nului de colaborare culturală și știin
țifică dintre guvernele celor două 
țări. înțelegerea a fost semnată de 
Constantin Chiriță, secretar general 
al Uniunii scriitorilor din țara noas
tră, și Dalantayn Tarvaa, secretar al 
Comitetului Uniunii scriitorilor din 
R. P. Mongolă.

La festivitatea semnării au luat 
parte Virgil Teodorescu, președintele 
Uniunii scriitorilor, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, scriitori.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Mongole la Bucu
rești.

★
Marți dimineața, nava americană

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intîmpinată de to
varășii Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ion Cum- 
părfașq, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului 
pentru presă și tipărituri, Vasile 
Sandru, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

U.S.S. Wainwright, care a întreprins 
o vizită de curtoazie in portul Con
stanța, a părăsit’ litoralul românesc.

In timpul vizitei, comandantul na
vei, Eugene B. Ackerman, a fost 
primit de primarul municipiului 
Constanța, de comandantul marinei 
militare și a depus o coroană de 
flori la Monumentul Victoriei din 
Constanța.

Marinarii americani au vizitat o- 
biective turistice de pe litoralul ro
mânesc al Mării Negre, au susținut 
întîlniri sportive cu marinarii ro
mâni.

(Agerpres)

LOTO
Numerele extrase 

le tragerea specială din 24 iunie 1975
Extragerea I : 73 43 56 1 14 30 54

4 90.
Extragerea a II-a : 41 72 69 37 31

62 38 15 23.
Extragerea a III-a : 77 86 14 29 24.
Extragerea a IV-a : 73 53 33 41

14 61.
Extragerea a V-a : 60 80 2 52 83

88 65.
Extragerea a Vl-a : 15 33 891 4 24

62 76 60 61 12.
Extragerea a VH-a : 35 44 27 26 30

73 54 82 47 77 7 85.
Fond general de ciștiguri : 914 628 )*k
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Excelenței Sale SAMORA MOISES MACH EE
Președintele Frontului de Eliberare din Mozambic, 
Președintele Republicii Populare a Mozambicului

LOURENțO MARQUES
Proclamarea independenței depline a Mozambicului îmi oferă prilejul 

deosebit de plăcut ca, în numele Partidului Comunist Român, al guvernului 
și poporului român, cit și al meu personal, să vă transmit dumneavoastră. 
Frontului de Eliberare din Mozambic, guvernului și poporului mozambican 
cele mai călduroase felicitări, împreună cu mesajul nostru de profundă prie
tenie și solidaritate militantă.

Doresc, totodată, să vă adresez felicitările mele cordiale și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de noi . succese în activitatea dum
neavoastră viitoare, cu ocazia investirii în Înalta funcție de întîiul pre
ședinte al statului independent Mozambic. (

Eveniment de deosebită însemnătate istorică, proclamarea independenței 
Mozambicului are loc in condițiile afirmării tot mai puternice a voinței 
și luptei popoarelor împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru lichidarea 
definitivă a ultimelor vestigii ale colonialismului și practicilor neocolonialiste, 
a discriminării rasiale, pentru instaurarea unor raporturi de echitate și jus
tiție între națiuni, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a hotărî 
liber calea dezvoltării sale; pentru triumful cauzei păcii, libertății, inde
pendenței naționale și a progresului social, pentru stabilirea unei noi ordini 
politice și economice internaționale.

Poporul român a urmărit cu simpatie și satisfacție succesele luptei în
delungate și grele, plină de eroism și hotărîre, a poporului mozambican — 
sub conducerea FRELIMO — pentru lichidarea asupririi coloniale și edifi
carea unui nou Mozambic, liber și suveran. România socialistă și-a mani
festat cu consecvență solidaritatea activă cu cauza dreaptă a poporului mo
zambican, oferind, în decursul timpului, un larg sprijin frățesc pe plan po
litic, diplomatic, moral și material. Totodată, s-au dezvoltat legături priete
nești, de strînsă și fructuoasă colaborare, între Partidul Comunist Român și 
Frontul de Eliberare din Mozambic, între poporul român și poporul mo
zambican.

In aceste momente, de supremă satisfacție și bucurie pentru poporul mo
zambican — încununarea victorioasă a luptei sale pentru afirmarea ființei na
ționale — reinnoind felicitările noastre călduroase, doresc să-mi exprim în
crederea că relațiile de prietenie și colaborare statornicite atît de fericit în
tre noi, între partidele și popoarele ’ noastre, vor cunoaște o puternică și ra
pidă dezvoltare, în spiritul convorbirilor pe care le-am avut, al documente
lor comune încheiate între Partidul Comunist Român și FRELIMO. In ce 
ne privește, vom face totul pentru promovarea unei cooperări politice, eco
nomice și culturale tot mai strânse, în interesul reciproc, al cauzei unității 
tuturor forțelor antiimperialiste da pretutindeni, al păcii, prieteniei și co
laborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român,
Președintele 

Republicii Socialiste România

Astăzi, schimbare de drapel 
la Lourenpo Marques, viitorul Can Phumo

I.OURENCO MARQUES 24 (Ager- 
pres). — Mozambicul își proclamă 
astăzi independența. Drapelul verde, 
roșu, negru, galben și alb al noului 
slat african va înlocui culorile vechii 
metropole coloniale — Portuga
lia. Samora Machel, președintele 
FRELIMO, organizație care, timp de 
mai bine de un deceniu, a condus 
lupta pentru libertate și independen
ță a poporului mozambican, urmea
ză să fie președintele noului stat — 
Republica Populară a Mozambicului.

După un turneu de o lună prin 
diverse regiuni ale țării, salutat pre
tutindeni cu bucurie de _ popor, 
Machel a revenit, luni după-amia- 
ză, la Lourenqo Marques. Peste 
100 000 de oameni, aliniați pe stră
zile însorite «le orașului, străjuite

DUPĂ CINCI SECOLE DE DOMINAȚIE COLONIALĂ

MOZAMBICUL — stat independent, 
Republică Populară 

Salut frățesc, calde felicitări poporului mozambican
Harta politică a Africii se îmbo

gățește astăzi cu un nou stat inde
pendent, Mozambicul. Aceasta con
stituie un eveniment de seamă in 
istoria întregului continent. Timp de 
aproape cinci secole, cit a durat do
minația colonială, poporul mozambi
can nu s-a dat în lături de la nici un 
sacrificiu pentru dreptul sacru de a 
trăi în libertate, pentru a-și afirma 
ființa națională. Lupta s-a intensi
ficat în mod deosebit in cursul ulti
mului deceniu, cind cei mai buni fii 
ai țării, grupați în Frontul de Elibe
rare din Mozambic —- FRELIMO 
— s-au ridicat cu arma în mină pen
tru înlăturarea jugului asupririi, pro
clamarea deplinei independențe 
coincizînd cu aniversarea a 13 ani de 
1« crearea frontului.

In toți acești ani, FRELIMO a 
obținut un șir de mari succese, a 
strîns în jurul său mase tot mai largi 
ale poporului, a eliberat vaste zone 
ale tării, unde a statornicit teme
liile unei vieți noi. După răsturnarea 
regimului fascist de la Lisabona, in 
primăvara anului trecut, noile au
torități democratice portugheze au re
cunoscut FRELIMO ca singurul re
prezentant al poporului mozambican. 
In urma tratativelor purtate în capi
tala tării, Lourențo Marques, care, 
in viitor, va purta numele unui 
vestit luptător mozambican pentru e- 
liberare din secolul al XVI-lea, Can 
Phumo, a fost instaurat un guvern 
de tranziție, avînd ca sarcină pregă
tirea transferării puterii către 
FRELIMO. La Plenara de la sfîrși- 
tul săptămînii trecute a C.C. al Fron
tului de Eliberare din Mozambic. a 
fost adoptată ' Constituția țării, 
în baza căreia Mozambicul este pro
clamat republică populară, FRELIMO 
devine partidul de guvernămînt, iar 
președintele său, Samora Machel, 
șeful noului stat independent.

„Cuvintele de ordine în următoarea 
etapă in viata politică din Mozambic

CAMBODGIA
■ ■■■■■■■■ ■■■■■■

Amplă activitate 
constructivă

PNOM PENH 24 (Agerpres). — In 
Cambodgia. populația continuă sâ 
desfășoare o activitate susținută pen
tru crearea condițiilor necesare dez
voltării producției agricole,- cu 
pondere majoritară în economia țării. 
Astfel, se efectuează lucrări hidrau
lice, se construiesc diguri și se sapă 
canale destinate irigării plantațiilor 
de orez și altor culturi agricole 
din regiunile Stung Meanhchey, 
Boeng Kauk. Kbal Thnal și din 
alte zone. De asemenea, se dez
voltă cultivarea porumbului și plan
tațiile de bananieri, iar în zona 
din preajma capitalei cambodgiene. 
Pnom Penh. se amenajează vaste 
terenuri spre a fi cultivate cu legu
me. La toate aceste lucrări iau parte 
și unități ale forțelor armate popu
lare. 

de palmieri, au făcut lui Samora 
Machel și vicepreședintelui desem
nat. Marcelino Dos Santos, o pri
mire triumfală, ovaționîndu-i cu en
tuziasm de-a lungul întregului tra
seu de 16 km de la aeroport la Pa
lacio da Ponta Vermehla, fostul se
diu al guvernatorilor portughezi în- 
cepînd din 1895.

Delegații din peste 60 de țări, prin
tre care și România, au fost invi
tate la Lourențo Marques, care, la 
încheierea ceremoniilor proclamării 
independenței, își va schimba denu
mirea în Can Phumo. Portugalia 
este reprezentată de primul ministru 
Vasco Goncalves, de secretarul ge
neral al P.C. Portughez, Alvaro Cun- 
hal, și de secretarul general al P.S. 
Portughez, Mario Soares.

vor fi «unitate și organizare»", a de
clarat cu acest prilej președintele 
FRELIMO, precizînd că „eforturile 
întregului popor vor fi Îndreptate 
spre dezvoltarea economică și socia
lă a țării, asigurîndu-se condiții op
time pentru toți cetățenii, indiferent 
de rasă".

Intrînd în anul I al noii sale vieți, 
Mozambicul (suprafața 778 009 kmp, 
populația aproximativ 8,5 milioane 
locuitori) întrunește o serie de con
diții favorabile de dezvoltare. Resur
sele sale naturale sînt vaste și mul
tiple. Astfel, rezervele de cărbune 
din regiunea Tete sint evaluate la 
150 milioane tone. Prospecțiunile re
cente au dus la descoperirea în a- 
propiere de Namopa a unui zăcămînt 
de fier de peste 350 milioane tone. 
Mozambicul este, de asemenea, bo
gat în metale rare, resurse hidro
energetice. pe baza cărora, în centrul 
țârii, la Cabora Bassa, s->a construit 
una din cele mai mari hidrocentrale 
din lume. Solul fertil al acestei țări 
este acoperit de Întinse plantații de 
sfeclă de zahăr, ceai și alte culturi. 
Pentru depășirea dificultăților și ră- 
minerilor în urmă determinate de în
delungata dominație colonială. gu
vernul Mozambicului independent in
tenționează să dea extindere secto
rului industrial, să asigure moderni
zarea agriculturii, să acorde o aten
ție deosebită formării cadrelor, să 
extindă la scara întregii țări struc
turile sociale Înaintate instaurate in 
zonele eliberate.

Așa cum este cunoscut, po
porul român a urmărit cu sentimen
te de caldă simpatie și solidaritate 
militantă lupta poporului mozambi
can pentru dobîndirea neatîrnării. 
România socialistă a acordat un larg 
sprijin, pe multiple planuri — ma
terial. politic, diplomatic — Frontu
lui de Eliberare din Mozambic, 
între Partidul Comunist Român 
și FRELIMO stabilindu-se și dez-

agențiile de presă transmit:
La ambasada României 

din Londra a avut loc o întilnire cu 
parlamentari britanici, în cadrul că
reia s-a făcut o trecere în revistă a 
căilor de dezvoltare și diversificare 
a relațiilor de colaborare și coope
rare dintre România și Marea Bri- 
tanie.

„Noua ordine economica 
internațională" este tema unui 
colocviu inaugurat la Alger, sub e- 
gida Centrului Internațional pentru 
Dezvoltare (C.I.D.). Colocviul dezba
te chestiuni privind noua ordine e- 
conomică internațională- și o politi
că de cooperare internațională, care 
să răspundă aspirațiilor legitime ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

Cancelarul Austriei, Bruno 
Kreisky, și-a încheiat, ieri, vizita în 
R.F. Germania în cadrul căreia a

Ce a de-a 29-a sesiune a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc

BUDAPESTA 24 — Corespondentul 
nostru transmite : în capitala R. P. 
Ungare au început, marți, lucrările 
celei de-a 29-a sesiuni a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, la care 
participă delegații din țările membre 
— R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
Republica Cuba, R. D. Germană, R .P. 
Mongolă, R. P. Polonă, Republica So
cialistă România, U.R.S.S., R. P. Un
gară — precum și o delegație din 
R.S.F. Iugoslavia.

In calitate de observator, la lucră
rile sesiunii participă și o delegație 
din R. D. Vietnam.

Delegația rbmână este condusă de

Primire la tovarășul Jănos Kădăr
BUDAPESTA 24 — Coresponden

tul nostru transmite t Jânos Kădâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a 
primit, marți seara, șefii delegațiilor 
care participă la cea de-a XXIX-a 
sesiune a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Cu acest prilej, tovarășul Manea 
Mănescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a transmis tovarășului Jănos Kădăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.,

Conferința mondialâ de la Ciudad de Mexico subliniază

Rolul femeii în întărirea păcii 
și făurirea unei lumi mai drepte

CIUDAD DE MEXICO 24. — Co
respondentul Agerpres transmite : 
La Ciudad de Mexico au continuat 
dezbaterile generale, în ședințe ple
nare și pe comisii de lucru, în ca
drul Conferinței Mondiale a Anului 
Internațional al Femeii.

In cuvintul său, reprezentanta 
Mauritaniei a arătat că „femeile re
prezintă o forță revoluționară capa
bilă să ducă la capăt acțiuni eficace 
pentru întărirea păcii și eliminarea 
injustiției, a rasismului și inechității 
econdmice promovate de unele țări 
dezvoltate", relevînd apoi că defini
rea rolului femeilor în societatea de 
astăzi și instituirea unei noi ordini 
economice internaționale sînt pro
bleme indisolubil legate între ele.

La rîndul său, M. Ojela, director 
general adjunct al F.A.O., a atras 
atenția asupra faptului că imensele 
pierderi economice mondiale sint 
determinate în mare măsură și de 
inegalitatea dintre femei și bărbați, 
„factor care limitează in prezent 
progresul economic și social al co
munității umane".

Reprezentantul Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Asia și Pacific a re
levat că în regiuni ale Asiei și Pa

voltîndu-se relații strinse de prie
tenie și colaborare. în acest context 
se cuvine a fi evocată însemnătatea 
deosebită a întilnirilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, atît la București, 
cit și pe pămîntul african, cu tova
rășul Samora Machel, documentele 
semnate — între care o înaltă sem
nificație politică prezintă Declara
ția solemnă comună — exprimînd 
hotărîrea. celor două țări de a dez
volta prietenia și colaborarea dintre 
ele pe multiple planuri. în același 
sens se înscrie și hotărîrea comună 
de a stabili relații diplomatice la ni
vel de ambasadă între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Mozambic, cu începere 
chiar din prima zi a existenței nou
lui stat independent. Dînd glas 
sentimentelor întregului nostru po
por, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia cu prilejul încheierii decla
rației amintite : „Dorim ca, în noi
le condiții, colaborarea noastră să 
îmbrace forme noi, să contribuie la 
dezvoltarea economico-socială inde
pendentă a fiecărei țări și, totoda
tă. să se înscrie in lupta generală 
împotriva dominației imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, în lupta 
popoarelor pentru lichidarea deplină 
a oricărei asupriri naționale și socia
le". Telegrama de felicitare adresată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. ce 
se publică în ziarul de astăzi, este o 
nouă și elocventă expresie a acestor 
sentimente de prietenie și solidari
tate.

In acest spirit, cu prilejul marii 
sărbători de astăzi a poporului mo
zambican, poporul român îi adre
sează cele mai calde urări de‘ 
noi și mari succese pe calea făuri
rii noii vieți, a dezvoltării de sine 
stătătoare, a înfloririi patriei sale 
libere și independente.

Augustin BUMBAC

avut convorbiri cu cancelarul vest- 
german, Helmut Schmidt, și preșe
dintele R.F.G., Walter Scheel.

Republica Vietnamului de 
Sud și Republica Sri Lanka 
au hotărît să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă, in
formează agenția Associated Press.

Lucrările sesiunii de 
Vară 3 Comitetului de dezarmare 
au început la Geneva. Au luat 
cuvintul reprezentanții S.U.A., 
U.R.S.S., Canadei, Japoniei și Olan
dei.

Greva medicilor spanioli, 
declanșată la 11 iunie, cuprinde, în 
prezent, 39 de centre medicale din 
întreaga Spanie. 

tovarășul Manea Mănescu, prim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România.

în prima parte a ședinței, delega
țiile au fost salutate de Lâzăr Gyor- 
gy. președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, președintele 
celei de-a 29-ă sesiuni a C.A.E.R.

Lucrările sesiunii continuă.
★

Comitetul Central al P.M.S.U. și 
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare au oferit un dineu 
în cinstea delegațiilor participante la 
cea de-a 29-a sesiune a C.A.E.R.

din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, un salut 
cordial și cele mai bune urări de 
sănătate, precum și urări de succes 
poporului ungar in construirea so
cialismului.

Mulțumind, tovarășul Jănos Kă
dăr a rugat pe primul ministru ro
mân să transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros, pre
cum și cele mai bune urări de 
prosperitate pentru poporul român.

cificului se realizează programe me
nite să promoveze rolul femeii în 
societate și in procesele de dezvol
tare pentru a lichida inechitatea 
dintre bărbați și femei. El a sub
liniat necesitatea formulării unor 
strategii de dezvoltare care să ducă 
la eradicarea sărăciei și la antrena
rea grupurilor mai puțin privilegiate 
în activitatea de propășire a țări
lor lor.

Directorul Fondului Națiunilor 
Unite pentru activitățile populației 
a precizat că, deși politica populației 
se referă la femei mult mai direct 
decît orice altă ramură a dezvoltă
rii, promovarea femeilor in organis
mele respective este subapreciată. 
„Aceasta s-a observat foarte clar în 
pregătirea Conferinței mondiale a 
populației de la București, unde nu
mai acțiunea hotărîtă a conferinței a 
asigurat o reprezentare adecvată a 
intereselor femeii în planul mondial 
de acțiune în problemele populației".

Femeile reprezintă 60 la sută din 
populația rurală în țările în curs 
de dezvoltare,, dar rolul lor este încă 
ignorat — a subliniat reprezentanta 
Insulelor Fiji — și ar trebui să se 
delibereze în baza principiilor sta
bilite de Conferința mondialâ a popu
lației de la București, pentru a se 
ajunge la formule acceptabile.

Conferința general-europeana'
Acord în probleme privind cooperarea culturală

'GENEVA 24 (Agerpres). — în 
subcomisia pentru cultură a Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa s-a ajuns la un acord 
asupra textului care tratează proble
mele prevăzute la ultimul capitol de 
pe ordinea de zi, și anume căutarea 
de noi domenii și forme de coope
rare culturală internațională.

Propunerile inițiale, prezentate de 
Bulgaria, Canada, Italia și Polonia, 
au fost îmbogățite cu noi idei ale 
altor delegații, inclusiv ale delegației 
române. Printre măsurile preconi
zate se situează efectuarea de studii 
în comun asupra politicilor culturale, 
mai ales asupra aspectelor sociale 
ale acestorp — planificare, urbanism, 
educație, mediu înconjurător, turism 
cultural. Un alt capitol important se

Willy Brandt despre probleme ale 
securității europene

ATENA 24 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : în cadrul unei 
conferințe de presă, la Atena, fostul 
cancelar vest-german, Willy Brandt, 
președintele P.S.D., care a între
prins o vizită oficială în Grecia, a 
declarat, în legătură cu desfășura
rea Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa : „Fac parte 
dintre aceia care nu apreciază doar 
sfîrșitul unei conferințe, ci remar
că un eveniment mai important : 
faptul că, în urmă cu cinci ani, ni
meni dintre noi nu credea că, în 
1975, va fi posibil să fie adoptate 
declarații comune de către atîtea 
țări care au o structură socială, o 
organizare și o ideologie diferite. 
Ceea ce vreau să subliniez este că 
încheierea acestei conferințe nu con
stituie un sfîrșit, ci, dimpotrivă, un 
început. Ea constituie baza de lucru 
de pe care să cerem guvernelor 
noastre ca, într-un anumit interval 
de la sfîrșitul conferinței, să se re- 
întrunească la orice nivel vor de
cide ele și să ne raporteze în con

La Palis cont'nuă lucrările ce
lui de-al 39-lea Congres al Confe
derației Generale a Muncii -din 
Franța (C.G.T.), la care iau parte 
1 600 de delegați. Participă, de ase
menea, delegații ale unor organiza
ții sindicale din 41 de țări. Delega
ția română, condusă de Pavel Ște
fan, secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R., a transmis congresului 
un mesaj de salut.

Cea de-a IV-a ediție a 
Tîrgului internațional de la 
Kinshasa ,a fost inausurata> în 
prezența președintelui Republicii 
Zair. Mobutu Șese Seko. Participă 
întreprinderi și organizații de comerț 
exterior și industrie din 46 de țări 
din Asia, Africa, Europa, America 
și două organizații internaționale.

ROMA

Convorbiri între 
președinții Todor Jivkov 

și Giovanni Leone
ROMA 24 (Agerpres). — Marți au 

început, la Roma, convorbirile ofi
ciale dintre Giovanni Leone, pre
ședintele Republicii Italiene, și To
dor Jivkov, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, aflat in 
vizită în Italia. Au fost discutate 
probleme privind posibilitățile ex
tinderii relațiilor bilaterale, în spe
cial în domeniile economic și co
mercial. De asemenea, au fost exa
minate aspecte ale situației interna
ționale actuale, o atenție deosebită 
fiind acordată încheierii cu succes a 
celei de-a doua etape a Conferinței 
general-europene, precum și proble
melor securității, colaborării și ex
tinderii relațiilor de bună vecinătate 
din Peninsula balcanică și bazinul 
Mării Mediterane.

In aceeași zi, Todor Jivkov a pur
tat convorbiri cu primul ministru al 
Italiei, Aldo Moro.

★
Miniștrii afacerilor externe ai Ita

liei și Bulgariei, Mariano Rumor și 
Petăr Mladenov, au semnat, cu pri
lejul acestei vizite, un acord de coo
perare economică pe perioada 1975— 
1979, un program-anexă la Acordul 
pe termen lung încheiat intre cele 
două țări în domeniul cooperării 
economice, industriale și tehnico- 
științifice și alte documente.

„Un pas important spre 
o pace trainică în Angola*  
Declarația lui Agastinho Neto
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NAIROBI 24 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la Nairobi, Agostinho Neto, 
președintele Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), a 
declarat că acordul încheiat de cele 
trei mișcări de eliberare din Angola 
reprezintă un pas important pentru 
o pace trainică în țară. Părțile tre
buie să respecte cu strictețe preve
derile acordului și să asigure astfel 
preluarea puterii în Angola de către 
un guvern popular.

Referindu-se la unificarea forțelor 
armate ale celor trei mișcări de eli
berare, Agostinho Neto a arătat că 
aceasta are o mare însemnătate pen
tru crearea condițiilor necesare pro
clamării independentei țării.

La rîndul său, Jose N’Dele, repre
zentantul Uniunii Naționale pentru 
Independența Totală a Angolei 
(UNITA) în guvernul de tranziție 
din Angola, a salutat acordurile rea
lizate în timpul tratativelor de la 
Nakourou. El a arătat că „pentru 
aplicarea măsurilor preconizate la 
tratative, fiecare din părți va trebui 
să facă sacrificii. Acordul nu a fost 
perfect, dar reprezintă o etapă spre 
un viitor mai bun" — a spus N’Dele.

referă Ia realizări în comun și coope
rare internațională în domeniul arte
lor plastice, teatrului, cinematogra
fiei, baletului, muzicii, folclorului etc., 
o atenție specială urmînd să fie 
acordată manifestărilor organizate de 
amatori și de tineret, idee subliniată 
îndeosebi ’de delegația română.

Ultimul capitol al textului se re
feră la realizarea în comun de pro
iecte de salvare, restaurare și punere 
în valoare a unor opere artistice, 
monumente istorice și zone arheolo
gice de interes cultural. Alte pre
vederi privesc posibilitățile de a se 
organiza concursuri internaționale 
pentru formarea specialiștilor în do
meniul restaurării, idee susținută, de 
asemenea, de delegația română.

tinuare ce progrese s-au înregistrat 
față de hotărîrile adoptate la con
ferință".

In legătură cu problema atît de 
importantă a reducerii armamente
lor și armatelor în Europa centrală, 
el a arătat că „nu trebuie să se uite 
că niciodată în istoria omenirii nu 
a existat o acumulare mai mare de 
forțe distructive în Europa centra
lă. Cred că arta conducerii politice 
a viitorului va depinde și va trebui 
să țintească spre reducerea arma
mentelor și armatelor".

Referindu-se la relațiile greco-tur- 
ce, vorbitorul și-a exprimat convin
gerea că nu există o alternativă 
reală care să înlocuiască convorbi
rile directe, nemijlocite între cele 
două părți interesate, Grecia și 
Turcia.

★
BELGRAD. — Sosit, marți, la Bel

grad, într-o vizită de prietenie, 
Willy Brandt a avut, în aceeași zi, 
convorbiri cu Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

La Universitatea din Oran, 
unde activează aproape 140 de 
cadre didactice din tara noas
tră, a fost deschisă expoziția 
„Imagini din viața culturală și 
artistică din România". Luînd 
cuvintul la vernisaj, prof. univ. 
dr. Hocene Lazreg, rectorul U- 
niversității din Oran, a apreci
at că o dovadă grăitoare a bo
găției culturii și științei româ
nești, a dezvoltării lor continue 
o constituie însăși competența 
profesională a cadrelor didacti
ce românești, care își aduc un 
aport deosebit la formarea de 
cadre naționale proprii necesare 
Algeriei.

Companiile aeriene ame
ricane au suferit. în primul tri
mestru al acșstui an — potrivit A- 
sociației de transport aerian — un 
deficit global de cirba 200 milioane 
dolari. în situația cea mai critică se 
află „Pan Am", cu un deficit de 50 
milioane dolari.

Solidaritate militantă cu cauza 
dreaptă a poporului coreean 

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea^ 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a războiului pentru apărarea 
patriei, a Independenței și suveranității naționale a Republicii Populare 
Democrate Coreene și a „Lunii de solidaritate cu lupta poporului co
reean", vă adresez dumneavoastră, stimate tovarășe Kim Ir Sen, și, prin 
dumneavoastră, întregului popor frate coreean, un călduros mesaj de 
sprijin și solidaritate intemaționalistă.

Adresîndu-vă urarea de succes deplin în vasta activitate pe care o 
desfășurați pentru construcția socialistă a țării, vă asigurăm și de a- 
ceaștă dată de tot sprijinul și solidaritatea noastră față de inițiativele 
constructive și politica justă pe care o promovați pentru împlinirea as
pirațiilor întregii națiuni coreene de unificare pașnică și independentă 
a patriei, de către coreeni Înșiși și fără nici un amestec din afară.

îmi amintesc cu deosebită plăcere de recentele noastre convorbiri 
fructuoase și-mi reafirm ferma convingere că Tratatul de prietenie și 
colaborare pe care l-am semnat, celelalte documente și înțelegeri la 
care am ajuns, cu prilejul vizitei dumneavoastră în România, vor da un 
puternic imbold dezvoltării pe mai departe a relațiilor de prietenie fră
țească, colaborare multilaterală și solidaritate militantă dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, spre binele popoarelor român și coreean, 
al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste internaționale, a tutu
ror forțelor democratice, antiimperialiste, în lupta pentru pace, colabo
rare și progres în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

„Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean", marcată an de 
an de la 25 iunie — ziua în care, 
în 1950, a fost declanșat războiul 
din Coreea — prilejuiește forțelor 
progresiste de pretutindeni o re
afirmare a sprijinului acordat cau
zei drepte a poporului coreean. E- 
vocarea evenimentelor de acum un 
sfert de veac, manifestarea solida
rității cu lupta poporului coreean 
se impun cu atit mai mult, și în 
prezent, cu cit Coreea continuă să 
fie scindată ; regimul antipopular 
de la Seul, instaurat și menținut 
cu sprijin din afară, își intensifică 
represiunile sîngeroase împotriva 
forțelor progresiste, încercind sâ 
înăbușe lupta acestora pentru îm
plinirea aspirației fierbinți de a 
trăi într-o patrie unită, democratică 
și prosperă.

Prieten sincer și devotat al po
porului coreean, poporul român și-a 
manifestat dintotdeauna solidarita
tea intemaționalistă cu lupta dreap
tă a acestuia — atît în anii grei 
ai războiului, cît și ulterior, mili- 
tind neabătut pfentru respectarea 
dreptului imprescriptibil de unifi
care independentă și pașnică a 
Coreei. In numeroase documente de 
partid și de stat, in cadrul Orga
nizației Națiunilor Unite și al altor 
organizații internaționale. țara 
noasțră a luat poziție fermă în fa
voarea cauzei poporului coreean, 
s-a pronunțat și se pronunță pen
tru retragerea trupelor străine din 
partea de Sud a țării, astfel ca 
poporul coreean să fie lăsat să-și 
rezolve de sine stătător propriile 
probleme, corespunzător idealuri
lor, .voinței și aspirațiilor sale Iun*'  
dasnentale. %'

?> > între România Și R.P.D. CdțCZ 
reeană, între partidele și popoarele*'  
noastre există trainice legături de 
prietenie și solidaritate. O contri
buție de cea mai mare importanță 
la intărirea acestor legături, la 
dezvoltarea colaborării pe cele mal 
diverse planuri au adus, așa cum 
se știe, întilnirile și contactele ro-

★
Cu prilejul celei de-a 25-a ani

versări a războiului pentru apărarea 
patriei, a independenței și suvera
nității naționale a R.P.D. Coreene 
și a „Lunii de solidaritate cu lupta 
poporului coreean". Consiliul Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, Consiliul Central al 
U.G.S.R., C.C. al U.T.C., Consiliul 
Național al Femeilor, Comitetul

De pretutindeni
• UN TRAGIC ACCI

DENT DE AUTOMOBIL 
a pus capăt vieții lui Mihail Ego
rov, unul din eroii bătăliei pentru 
cucerirea Berlinului. împreună cu 
sergentul Kantaria, sergentul Ego
rov a devenit cunoscut în lumea 
întreagă ca participant la un mo
ment istoric: cei doi au înălțat dra
pelul sovietic pe Reichstag, act ce 
a consemnat infrîngerea definitivă 
a hitlerismului. Pentru faptele sale 
de luptă, Mihail Egorov a fost de
clarat „Erou al Uniunii Sovietice".

•COMPUTERUL RĂS
PUNDE COMENZILOR 
VERBALE. Un grup de cercetă
tori de la Universitatea americană 
Carnegie-Mellon (din Pittsburgh, 
statul Pennsylvania) au realizat un 
ordinator capabil să reacționeze la 
comenzi vorbite. Aparatul este do
tat cu un vocabular de circa T 000 
cuvinte imprimate pe bandă. Co
menzile trebuie pronunțate însă 
clar și, mai ales, corect din punct 
de vedere gramatical, altfel compu
terul nu le ia în considerare. Alte 
două computere de acest fel sînt în 
construcție la Boston și Stanford 
(California).

• GRAVE INUNDAȚII IN 
BRAZILIA. Peste 150000 de Per- 
soane au rămas fără adăpost în re
giunea braziliană Manaus, ca ur
mare a gravelor inundații care a- 
fecteâză de o săptămînă partea 
centrală a Amazoniei. Nouă orașe 
situate de-a lungul fluviului Ama
zon, ,1a vest de Manaus, au fost de
clarate zone sinistrate de către au
toritățile locale. Se apreciază că 
pagubele materiale sînt imense.

•CHIMBORAZO CON
CUREAZĂ CU EVERESTUL! 
Deși are „doar" 6 310 m, vîrful 
Chimborazo din Anzi întrece în 
înălțime 'vîrful Everest din masivul 

mâno-coreene la cel mal înalt nivel, 
în acest sens, vizita întreprinsă în 
R.P.D. Coreeană, în urmă cu 4 ani, 
de către delegația de partid și gu
vernamentală condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, convorbirile 
purtate cu tovarășul Kim Ir Sen 
și manifestările deosebit de căl
duroase de la Phenian, ca și recen
ta întilnire, la fel de călduroasă, 
de la București, prilejuită de vțj, a 
delegației de partid și guverna
mentale a R.P.D. Coreene, au m*  5- 
cat momente de importanță istori
că în cronica relațiilor româno- 
coreene. Prietenia și solidaritatea 
militantă dintre popoarele român 
și coreean și-au găsit consacrarea 
juridică în Tratatul de prietenie și 
colaborare, semnat la București, 
document de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea pe multiple pla
nuri a relațiilor dintre statele 
noastre socialiste, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei luptei 
antiimperialiste, pentru afirmarea 
și respectarea dreptului tuturor na
țiunilor de a-și făuri singure des
tinele.

Susținînd cu hotărîre inițiativele 
și propunerile raționale și con
structive ale R.P.D. Coreene pentru 
înfăptuirea dezideratului întregii 
națiuni coreene de reunificare a 
patriei, poporul român își exprimă 
deplina solidaritate cu patrioții 
sud-coreeni, se pronunță cu ho
tărîre pentru încetarea prigoanei 
sălbatice dezlănțuite de regimul de 
la Seul, pentru democratizarea vie
ții în Coreea de sud, pentru înce
tarea amestecului străin. Nu încape 
îndoială că, luptind cu perseveren
ța .șl bucurindu-se de sprijlțnîl 
tuturdr popoarelor iubitoare de 
pace și'dreptate, al forțelor progre
siste de pretutindeni, cei 40 de rnili-t 
oane de coreeni vor reuși 6ă asigu
re înfăptuirea idealurilor de uni
tate, in conformitate cu interesele 
libertății și prosperității întregii 
țări, ale destinderii și consolidării 
păcii in lume.

Al. CAMPEANU
★

Național pentru Apărarea Păcii, 
Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, Asocia
ția de prietenie româno-coreeanâ și 
alte organizații de masă și obștești 
au transmis telegrame de felicitare 
organizațiilor similare din R.P.D. 
Coreeană.

(Agerpres)

Chomolungma, cu cei 8 848 m ai 
săi, cu condiția ca măsurătorile să 
fie efectuate nu de la nivelul mă
rii, ci din centrul Pămintului. A- 
ceasta este concluzia ce se desprin
de din analiza măsurătorilor Efec
tuate cu ajutorul sateliților d<L£ă- 
tre „Smithsonian Astrophysicaf La
boratory" (S.U.A.). Datorită fo'mel 
bombate a -Terrei, aflîndu-se în 
zona Ecuatorului, unde planeta 
noastră are un diametru mai mare, 
vîrful Chimborazo este, cu 2 151,2 m 
mai îndepărtat de centrul Pămîntu- 
lui decit Everestul.

• WEIMAR - UN MILE
NIU. Cu spectacolul „Faust" ds I 
Goethe, Teatrul Național din Wei
mar (R.D.G.) își va inaugura la 
începutul lunii octombrie noua 
stagiune. Aceste reprezentații vor 
marca și începutul festivităților 
prilejuite de aniversarea unui mi
leniu al orașului.

• RIURI-ETALON. Oameni 
de știință vest-germani cercetează 
in prezent rîurile din nordul Nor
vegiei pentru a obține „date-eta- 
lon“, în raport cu care să poată fi 
determinat, mai tîrziu, gradul de 
poluare a unor ape curgătoare din 
R.F.G. Rîurile norvegiene din nord 
sînt renumite pentru apa lor lim
pede. Datele privind fauna, conți
nutul de oxigen, substanțe toxice, 
urmează să fie folosite, prin com
parație, pentru studiile privind po
luarea rîurilor vest-germane.

• DUPĂ 100 MILIOANE 
DE ANI. Fosile cu o vechime de 
circa 100 milioane de ani au fost 
descoperite în nordul provinciei 
San Luis, la 800 km vest de Buenos 
Aires. Este vorba de fosile ale unor 
pești și ale unor varietăți de insec-’ ( 
te. Specialiștii apreciază că studie
rea acestora va duce la o mai bună 
cunoaștere a condițiilor, climatice 
ale zonei, cu 100 milioane de ani
în urmă.


