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VIZITA ÎN TURCIA
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Convorbiri oficiale, contacte cu personalități ale vieții politice și culturale, 

într-o ambianță de prietenie, înțelegere și stimă reciprocă

In timpul convorbirilor oficiale

Noile perspective deschise relațiilor roma no-turce pun in evidență voința 
celor două țări și popoare de a ridica pe o treaptă superioară colaborarea 
în interes reciproc, in sprijinul cauzei destinderii și păcii in lume

Miercuri dimineață, la palatul pre
zidențial „Cankaya" din Ankara au 
avut ioc convorbiri oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și 
președintele Republicii Turcia, Fahri 
Koruturk.

După o întrevedere între cei 
doi șefi de stat, au continuat convor-

Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea președintelui 

Republicii Turcia, Fahri Koruturk, 
și a doamnei Emel Koruturk

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit, miercuri seara, în saloanele ho
telului „Buyuk-Ankara“, un dineu în 
onoarea președintelui Republicii 
Turcia, Fahri Koruturk, și a doamnei 
Emel Koruturk.

Au participat primul ministru, Su
leyman Demirel, cu soția, Nazmiye 
Demirel, președintele Senatului, Te- 
kin Ariburun, președintele Adu
nării Naționale, Kemal Giiven, pre-

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Fahri Koruturk

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Koruturk,
Doamnelor și domnilor,
Ne face o deosebită plăcere să vă 

avem, în această seară, ca oaspeți 
pe dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și pe doamna Koruttirk, pe 
ceilalți reprezentanți de seamă ai 
vieții publice turce prezenți la acest 
dineu.

în cursul convorbirilor din aceste 
zile s-au reliefat atît posibilitățile, 
cît și dorința comună a României 
și Turciei de a amplifica cooperarea 
economică, schimburile economice, 
relațiile tehnico-științifice și cultu
rale. precum și contactele politice la 
diferite niveluri. în scopul asigurării 
unui progres mai rapid al țărilor 
noastre în toate domeniile, al adîn- 
cirii cunoașterii și înțelegerii re
ciproce.

Am făcut, de asemenea, un am
plu și util schimb de păreri cu pri
vire la evoluția vieții internaționa
le. la căile soluționării marilor pro
blema care preocupă omenirea con
temporană, la necesitatea colaborării 
dintre România și Turcia pe plan 

birile. la care au participat, din par
tea română : Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului. George 
Macovescu, ministrul afacerilor exter
ne. Constantin Mitea, consilier al 
președintelui republicii, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Ion Bogdan, 

ședințele Partidului Republican al 
Poporului, -Bijlent Ecevit, președin
tele Tribunalului Constituțional, Kani 
Vrana, șeful Statului Major General 
al Armatei, generalul Semih Sancar, 
viceprim-miniștrii guvernului Tur- 
han Feyzioglu și Alpaslan Tiirkeș, 
ministrul apărării naționale, Ferit 
Melen, ministrul afacerilor externe, 
Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul de 
interne, Oguzhan Asiltiirk, alți mem
bri ai guvernului, comandanții forțe
lor terestre, navale și aeriene, alte 

mondial în slujba cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

Am abordat, in cursul convorbi
rilor noastre, problemele securității 
europene, ale păcii și colaborării în 
Balcani, am discutat despre necesi
tatea soluționării pe calea tratative
lor a tuturor conflictelor și stărilor 
de Încordare dintre state, ne-am 
referit la problemele legate de în
făptuirea dezarmării, de lichidarea 
subdezvoltării și înfăptuirea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale, de respectarea dreptului fie
cărui popor de a fi deplin stăpin pe 
bogățiile naționale și pe destinele 
sale.

Soluționarea marilor probleme ale 
vieții contemporane impune tot mai 
evident ca toate statele, fără deose
bire de mărime, nivel de dezvolta
re sau orînduire socială, să parti
cipe activ, în condiții de deplină e- 
galitate, la viața internațională. Un 
rol important au țările mici și mij
locii. care reprezintă marea majori
tate a statelor lumii și care sint

(Continuare in pag. a IlI-a)
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adjunct al ministrului minelor, petro
lului și geologiei, George Marin, am
basadorul României la Ankara, Ște
fan Vilna, director general in Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, și Iuliu Dobroiu, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, iar din 
partea turcă : Suleyman Demirel, 
prim-ministru, Ihsan Sabri Caglayan- 

personalități ale vieții politice, cul
turale și obștești turce.

Au luat parte persoanele oficiale 
române care îl Însoțesc pe președin
tele Nicolae Ceaușescu în vizita în 
Turcia : Gheorghe Oprea, vice,prim- 
ministru al guvernului, George Ma
covescu, ministrul afacerilor exter
ne, Constantin Mitea. consilier al 
președintelui republicii, Constantin 
Stanciu, Nicolae Pleșiță și Ion Bog
dan, adjuncți de ministru.

In timpul dineului, care s-a desfă
șurat intr-o ambianță cordială, de

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Ceaușescu,
Exprim profunda mea mulțumire 

pentru cuvintele amabile ale Ex
celenței Voastre.

Atmosfera de prietenie și colabo
rare, dominantă în convorbirile pe 
care le-am dus de două zile la An
kara, a adeverit sincerele noastre 
ginduri că se vor întări și mai mult 
relațiile noastre bazate pe respect 
reciproc.

Legăturile noastre tradiționale, 
ce-și au originea în adîncul istoriei, 
au constituit cel mai important fac
tor în găsirea de noi domenii de co
laborare, potrivit cu interesele noas
tre comune.

Sîntem convinși că atmosfera pozi
tivă creată de vizita Domniei Voas
tre va influenta eforturile privitoare 
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Alte momente ale vizitei 

președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

gil, ministrul afacerilor externe, Ha
lii Basol, ministrul comerțului, Ko- 
ruku Elekdag, secretar general la Mi
nisterul Afacerilor Externe, Osman 
Derinsu. ambasadorul Turciei la 
București, Oguz Gokmen. Uahap Asi- 
roglu, Hamit Bătu, Semih Akbil — 
directori generali in Ministerul Afa
cerilor Externe, Necdet Tezei, șeful 

caldă prietenie, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Fahri 
Koruturk au rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Turciei.

Corul „Madrigal", sub conducerea 
maestrului emerit al artei Marin 
Constantin, care se află în aceste 
zile în Turcia, a prezentat, cu prile
jul dineului, un frumos program de 
cintece românești. A fost interpretat, 
de asemenea, în limba țării-gazdă, 
cintecul popular „Oglan, Oglan".

la statornicirea unei reale păci și 
securități in regiunea noastră.

Ne-a bucurat constatarea că țările 
noastre sint animate de aceleași ve
deri și că acționează cu aceleași sen
timente față de multe probleme in
ternaționale.

Excelență,
Miine vă veți duce la Istanbul, 

unul dintre cele mai frumoase și is
torice orașe ale Turciei noastre. Sint 
sigur că veți avea prilejul. în cursul 
acestei vizite, să constatați încă o 
dată și îndeaproape sentimentele de 
apreciere și iubire nutrite de po
porul nostru față de Excelenta Voas
tră și poporul român.

Ridic paharul în onoarea și sănăta
tea Excelenței Voastre, a stimatei 
doamne Ceaușescu, pentru progresul 
și fericirea poporului român și pen
tru dezvoltarea prieteniei și colabo
rării dintre țările noastre! (Aplauze).

ÎN ZIARUL DE AZI:

• Viața de partid : întă
rirea conducerii unitare 
sporește eficiența acti
vității cultural-educative 
® Reportaj din actuali
tatea socialistă a țării : 
Oamenii și izbînzile ac

țiunii ,,D"
• Rubricile noastre : E- 
couri la articolele „Scîn- 
teii" ; Note de lectură ; 
Sport; Din țările socia

liste ; De pretutindeni

de cabinet al președintelui republicii, 
și Sencer Asena, director al Depar
tamentului Est din Ministerul Aface
rilor Externe.

In cadrul convorbirilor a fost ex
primată deosebita satisfacție față de 
cursul ascendent al relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica Tur
cia, pe baza Declarației solemne co
mune a celor două țări, semnată la 
București in august 1975, și a celor- 

, lalte acorduri și înțelegeri, româno- 
turce.

De ambele părți a fost, evidențiată 
voința celor, două țâri și popoare de 
a extinde și diversifica cooperarea 
politică, economică și In alte dome
nii. de a ridica pe o treaptă supe
rioară ansamblul relațiilor bilaterale, 
de a conlucra tot mai strips pentru 
soluționarea problemelor care con
fruntă omenirea, apreciindu-se că a- 
ceasta reprezintă o contribuție im
portantă la cauza destinderii, cola
borării și securității în Balcani, pe 
continentul european și în întreaga 
lume.

în timpul convorbirilor au fost a- 
bordate, de asemenea, unele proble
me internaționale de interes comun, 
îndeosebi privind securitatea în Eu
ropa și în Balcani, situația din O- 
rientul Mijlociu și din Cipru.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și înțele
gere reciprocă, ce caracterizează re
lațiile dintre cele două țări.

Acțiuni cetățenești 
pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a localităților

In întreaga țară se desfășoară im
portante acțiuni de muncă patriotică 
pentru buna gospodărire și înfrumu
sețare a localităților. în frunte cu de
putății, locuitorii orașelor și locali
tăților județului Bihor au efectuat, 
de la începutul anului, lucrări edili- 
tar-gospodărești a căror valoare de
pășește 80 milioane lei. Au fost exe
cutate îndiguiri pe mari suprafețe, 
amenajate noi spații și zone verzi, 
baze sportive, s-au reparat străzi și 
trotuare. Prin participarea în număr 
mare la astfel de acțiuni și prin vo
lumul lucrărilor efectuate s-au evi
dențiat cetățenii din Batar, Avrâm 
Iancu, Uileacu de Beiuș, Popești și 
Vadu Crișului.

Cetățenii Slatinei au realizat în a- 
cest an un mare volum de lucrări 
prin muncă patriotică. între altele, ei 
au participat la modernizarea străzi
lor și aleilor din perimetrul noilor 
cartiere de locuințe, amenajarea și 
extinderea spațiilor și zonelor verzi, 
a unor baze sportive și terenuri de 
joacă pentru copii. Prin muncă pa
triotică, in satele vilcâne se reali
zează importante obiective. Cetățenii 
din Goranu. de pildă, construiesc un 
dispensar veterinar, cei din Roești 
înalță o nouă școală, iar sătenii din 
Boișoara lucrează la un modern com
plex comercial, care va dispune și de 
unități de prestări de servicii. Cu 
participarea locuitorilor, asemenea 
obiective se realizează în prezent și 
in comunele Copăceni. Fîrtățești. La- 
loșu, Roșiile, Ștefănești și altele.

(Agerpres)

VESTI DIN ÎNTRECEREA
SOCIALISTĂ

AU ÎNDEPLINIT PLANUL
Industria județului 

Maramureș
Cu producția realizată în cursul 

zilei de ieri, 23 iunie a.c„ colecti
vele de oameni ai muncii din indus
tria județului Maramureș au atins, 
cotele finale ale planului pe primul 
semestru al anului. Raportind acest 
succes, oamenii muncii din între
prinderile județului, în frunte cu co
muniștii, își exprimă hotărîrea de a 
folosi la maximum condițiile create 
în acest avans de 7 zile, răspunzînd 
astfel prin fapte de muncă îndem
nului adresat de secretarul general 
al partidului, de a-și spori efortu
rile pentru creșterea productivității 
muncii, a calității produselor și re
ducerea cheltuielilor de producție. 
Pină la finele lunii se vor realiza 
astfel suplimentar produse în va
loare de cel puțin 155 milioane lei, 
concretizate in sute de tone de oțel 
brut și oțel aliat, plumb, zinc și cu
pru în concentrate, cupru de conver- 
tizor, acid sulfuric, mii de metri 
cubi de cherestea de rășinoase, pla
caj. plăci aglomerate din lemn, pre
cum și importante cantități de uti-- 
laje miniere și prefabricate din 
beton, de alte produse necesare eco
nomiei naționale. (Gheorghe Susa).

PRODUSE
PESTE PREVEDERI

Din 1951, de cind Întreprinderea 
„23 August" Satu-Mare a trecut de 
la fabricarea vaselor emailate la pro
ducția modernă în serie de mașini 
de gătit și încălzit, și pînă la mij
locul lunii iunie a.c. au fost realizate 
aici 5 milioane de produse. Ponderea 
cea mai mare o dețin cele peste 30 
tipuri de mașini de gătit cu gaze, 
electrice și mixte (3 200 000 bucăți), 
cărora li se adaugă 7 tipuri de re- 
șouri (500 000). sute de mii de sobe 
de încălzit cu combustibil solid și li
chid in 11 variante, încălzitoarele 
de apă. cazanele pentru încălzire 
centrală, arzătoarele pentru cazane 
de baie. întreprinderea a devenit 
unitate exportatoare incepînd din 
anul 1964, un sfert din producția ul
timilor 12 ani fiind livrată în nume
roase țări. Planul la export al între
prinderii a fost depășit pe primele 
cinci luni ale anului cu peste 3,5 mi
lioane lei valută. (Octav Grumeza).

PRIN FORȚE PROPRII
In cadrul autoutilării, prin forțe 

proprii, colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la „Electropreci- 
zia“-Săcele a construit — mai intii 
pentru necesitățile unității — o serie 
de motoare moderne. Acum benefi
ciară a acestei realizări este și între
prinderea „înfrățirea" din Oradea. O 
altă unitate a industriei constructoa
re de mașini — întreprinderea de 
pornpe din București — a reușit ca, 
în cadrul acțiunii de autoutilare, să 
realizeze mai multe utilaje moderne, 
remarcabile prin productivitatea lor 
înaltă. De asemenea, specialiștii ti
nerei întreprinderi de accesorii pen
tru mijloace de transport din Oradea 
au realizat mai mult de 80 la sută 
din utilajele cu care este dotată noua 
linie tehnologică pentru producerea 
filtrelor de ulei pentru autoturisme. 
La întreprinderea mecanică din Ba
cău, nomenclatorul autoutilării, cu
prinde, printre altele, un agregat 
pentru prelucrarea hidranților subte
rani,' o mașină-agregat de strunjire 
a flanșelor corpurilor de armătură și 
numeroase mașini-unelte automati
zate. (Agerpres).

CANTITĂTI SPORITE 
DE BUNURI DE CONSUM
In județul Dîmbovița, unitățile pro

ducătoare de bunuri de consum acor
dă o deosebită atenție îndeplinirii 
ritmice a sarcinilor de plan, asimi
lării de produse noi, creșterii volu
mului livrărilor Ia fondul pie
ței. Astfel, întreprinderea de fri
gidere din Găești a realizat, peste 
prevederile planului. 1 800 de frigide
re cu compresor, urmîhd ca pină la 
finele lunii iunie numărul frigidere
lor livrate suplimentar să se ridice 

,1a 2 300. La întreprinderea textilă
„Bucegi" din Pucioasa, sarcinile pla

Nave românești de pescuit oceanic la danele antrepozitului frigorifia 
din Tulcea

Sistemele de irigații să funcționeze 

neîntrerupt, cu întreaga capacitate 
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PE PRIMUL SEMESTRU
Industria județului 

Vrancea
Comuniștii, oamenii muncii din 

întreprinderile industriale ale județu
lui Vrancea au obținut un succes de 
prestigiu in întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcini
lor de plan și a angajamentelor asu
mate : realizarea în avans a produc
ției globale pe primul semestru. Pină 
lă sfirșitul semestrului, in unitățile 
vrîncene se va obține o producție su
plimentară de peste 80 milioane lei, 
concretizată în confecții-textile în 
valoare de peste 13 milioane lei. pro
duse de mecanică fină și chimice, 
12 000 metri cubi bușteni, 1 000 metri 
cubi cherestea, 100 000 metri pătrați 
de furnire. 6 000 metri cubi prefabri
cate din beton, produse alimentare 
ș.a. Sporul de producție are la 
bază preocuparea constantă a or
ganelor și organizațiilor de partid, 
a colectivelor din întreprinderi pen
tru folosirea rațională a forței de 
muncă și a capacităților de producție 
existente, ridicarea productivității 
muncii, aplicarea unor măsuri teh
nice și organizatorice eficiente, gene
ralizarea inițiativelor valoroase izvo- 
rite in întrecerea socialistă. (Dan 
Drăgulescu).

nului semestrial sint de pe acum de
pășite cu 200 000 mp țesături. O con
tribuție importantă la creșterea și di
versificarea producției de bunuri de 
consum o aduc și unitățile întreprin
derii județene de industrie locală și 
ale cooperației meșteșugărești. (Ale
xandru Dumitrache).

MATERIALE LIVRATE 
ȘANTIERELOR

Lucrătorii întreprinderilor producă
toare de materiale pentru construcții 
din județele Prahova, Dîrhbovița și 
Buzău au realizat in plus față de 
sarcinile la zi o cantitate de ciment, 
cherestea, geamuri și alte produse 
din care se pot construi peste 3 000 
apartamente. La rîndul lor, între; 
prinderile de materiale de con
strucții din județele Gorj și Dolj 
au reușit ca, prin exploatarea inten
sivă a instalațiilor și sporirea pro
ductivității muncii, să producă și să 
livreze, între altele, suplimentar be
neficiarilor o cantitate de ciment din 
care se pot obține prefabricatele ne
cesare realizării a circa 3 500 de apar
tamente (Agerpres).

ÎNAINTE DE TERMEN
Angajate în ampla și entuziasta În

trecere socialistă pentru mai buna 
valorificare a potențialului uman și 
material, pentru sporirea indicatori
lor calitativi ai producției, un număr 
de 20 de unități industriale sucevene 
au atins, pină la data de 23 iunie, 
cota prevederilor de plan pe primul 
semestru al anului. Un apreciabil 
avans, materializat în importante 
sporuri ale producției industriale, 
consemnează la zi colectivele de 
muncă de la exploatările miniere 
Fundu Moldovei și LeșU Ursului, 
filaturile din Cimpulung Moldovenesc 
și Fălticeni, din unitățile întreprin
derii județene de industrie locală și 
întreprinderii forestiere de exploa
tare și transporturi, precum și de la 
întreprinderea mecanică și întreprin
derea de reparații auto din Suceava. 
(Gheorghe Parascan).

MAI MULT Șl MAI BINE
Alte două harnice colective de 

muncă din industria arădeană — 
cele de la întreprinderea mecanică 
pentru agricultură și industria ali
mentară și de la întreprinderea de 
confecții din Arad — anunță reali
zarea cu 12 și respectiv 15 zile mai 
devreme a planului de producție pe 
primul semestru al anului. S-au creat 
condiții pentru realizarea suplimen
tară în aceste unități economice, 
pînă la sfîrșitul semestrului, a unei 
producții globale in valoare de 26 
milioane lei și a unei productii- 
marfă în valoare de 25 milioane lei, 
concretizată intr-un însemnat nu
măr de agregate de irigații, mașini 
de fulguit cereale, instalații de pre
parat furaje, confecții-textile. (Simion 
Constantin).
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întărirea conducerii unitare 
sporește eficiența activității 

cultural-educative
— Vă rugăm, tovarășe Alexandru 

SZEKERES, secretar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R., să răsfoiți 
carnetul dumneavoastră de însem
nări pentru a relata cititorilor „Scîn- 
teii" cîteva din preocupările cele mai 
actuale ale organizațiilor de partid 
pentru intensificarea și îmbunătăți
rea activității educative în lumina 
valoroaselor idei formulate de la tri
buna Congresului educației politice 
șl al culturii socialiste.

— în toate organizațiile de partid 
pe care le-am vizitat în ultimele zile 
am consemnat — ca și ceilalți acti
viști — grija deosebită care se acor
dă studierii temeinice a Expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste — document de o 
deosebită însemnătate teoretică și 
practică pentru activitatea politico- 
ideologică și cultural-educativă din 
întreaga țară și a rezoluției adop
tate. Acest studiu — cu hîrtia în față 
și creionul în mină — stă la baza 
îmbunătățirii planurilor de acțiune 
ale tuturor organizațiilor P.C.R., 
ale organizațiilor de masă și obștești, 
ale tuturor instituțiilor cu răspunderi 
cultural-educative, contribuind tot
odată la întărirea conducerii unitare 
de către organizațiile de partid a 
întregului sistem de activități poli
tico-educative, la sporirea eficienței 
sale.

Și e firesc să fie așa. Ca expresie 
a politicii partidului de dezvoltare 
armonioasă a tuturor județelor țârii 
— temelia trainică a rezolvării pro
blemei naționale — pe harta econo
mică a județului s-au produs și se 
produc schimbări structurale. Să a- 
mintesc în treacăt cîteva. La 
Miercurea-Ciuc — unde în anii re
gimului burghezo-moșieresc și apoi 
în anii ocupației horthyste s-au înăl
țat, ca noi construcții, doar... tribu
nalul și închisoarea — numai în pe
rioada cincinalului anterior s-au ri
dicat 16 întreprinderi și obiective in
dustriale noi, 27 obiective social- 
culturale și peste 2 500 apartamente ; 
datorită investițiilor mari ce le asi
gură statul nostru în continuare, în 
1980 în numai două luni se va reali
za întreaga producție obținută în 
1970 șl doar în 7 zile cea din 1960. 
Totodată, se vor realiza de două ori 
mai multe apartamente, de 4 ori mai 
multe locuri în grădinițe, se vor 
construi o casă de cultură multi
funcțională, o policlinică, un centru 
stomatologic, școli, internate, o sală 
de sport polivalentă etc. La Odorheiu 
Secuiesc, ca urmare a dării în folo
sință a unor noi unități și dezvol
tării celor existente, producția globală 
va crește în 1980 față de 1975 cu 
peste 40 Ia sută. Fapte cu semnifi
cație similară s-ar putea aminti și 
din orașele Gheorgheni, Toplița, Bă
lan — din întregul județ. Dar 
poate că recurgind la cifre m-am 
abătut aparent de la subiectul dis
cuției...

— ...doar aparent...
— Da, pentru că asemenea date

Răspunderea personală 
și răspunderea colectivă 

în activitatea de comerț exterior
După cum a subliniat nu o dată conducerea partidului și statului 

nostru, complexitatea conjuncturii economice actuale pe plan mondial 
(caracterizată prin fluctuații, fenomene de criză economică, instabilitate 
monețară și inflație) impune prospectarea și cunoașterea sistematică, 
„la zi", a piețelor internaționale, în vederea desfășurării unei activități 
de comerț exterior în condiții de eficiență și rentabilitate. Iar îndepli
nirea acestei sarcini depinde în mod hotărîtor de spiritul de răspun
dere, de conștiința profesională a cadrelor care lucrează in sectorul 
respectiv. Cu aceste considerații a debutat convorbirea cu 
ing. Făniță TRIȚA, director general al întreprinderii de comerț 
exterior „AGROEXPORT", unitate care, cum se știe, a obținut „Ordi
nul Muncii" clasa I și titlul de fruntașă pe ramură în întrecerea socia
listă pe anul 1975.

mai mare a- 
pieței, organiză-

— Poate mai mult decît în alte ra
muri ale economiei — a precizat in
terlocutorul nostru — în activitatea 
de comerț exterior este nevoie de 
lucrători cu o calificare multiplă, do
tați cu spirit de inițiativă și, mai 
ales, cu o înaltă conștiință a respon
sabilităților ce le revin. Iată de ce, 
în întreprinderea noastră (al cărei 
nomenclator de export cuprinde 
produsele agricole), ne-am străduit 
să creăm acel cadru organizatoric 
care să permită stimularea puternică 
a simțului de răspundere, a compe
tenței profesionale a lucrătorilor.

Eficiența comerțului exterior de
pinde, la nivelul întreprinderii expor
tatoare. de strategia și tactica de co
mercializare folosite, de modul de 
organizare și ale
gerea momentu
lui conjunctural 
optim, iar toate 
acestea fac obli
gatorie o infor
mare amplă, de
taliată, „la zi". 
In acest scop, 
am acordat cea 
tenție studiului 
ril, dezvoltării și permanentizării 
unul sistem informațional de mar
keting. Desfășurăm o neîntrerup
tă activitate de studiere a fe
nomenelor conjuncturale pentru a 
cunoaște, în orice moment, prețurile 
de bursă și ale diverselor tranzacții, 
mersul și nivelul recoltelor în prin
cipalele țări producătoare și consu
matoare, raportul dintre cerere și 
ofertă pe plan mondial și orice alte 
date care influențează direct sau in
direct piața. Astfel, toate știrile ob
ținute direct de la partenerii externi 
sau prin intermediul 
și al unor publicații de 
îmbogățesc portofoliul

> informații, care sînt 
lucrate și valorificate, 
zează astfel un intens 
mațional Intre serviciile interne și 
factorii de decizie, cît și între între
prindere și forul nostru de resort 
(Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale). 
Totodată, organizarea internă a în
treprinderii noastre facilitează con
tactul permanent cu piața externă. A 
fost creată o organigramă mobilă, 
originală, în cadrul căreia comparti
mentul de bază — biroul de studiere 
a pieței și de tratative — funcțio
nează potrivit programului partene
rilor externi de afaceri.

Sistemul nostru informațional și de 
conducere a fost astfel conceput și 
organizat incit să constituie un in
strument de cea mai mare eficacitate 

Din experiența 
întreprinderilor fruntașe

unor agenții 
i specialitate, 

propriu de 
apoi pre- 
Se reali- 

flux infor-

subliniază atenția pe care trebuie 
să o acordăm îmbinării mai armo
nioase a producției cu educația. în 
vederea constituirii consiliilor uni
tare de educație și cultură a 
Început selecționarea oamenilor ce
lor mai pricepuți, mai dornici să 
participe la organizarea concretă 
a activității de educare politică, 
de răspîndire a științei, la am
plificarea muncii cultural-artistice 
și să propună un program plă
cut și educativ pentru timpul 
liber al ahgajaților și familiilor 
lor. Totodată, casele de cultură 
orășenești vor fi puse prin ro
tație la dispoziția întreprinderilor, 
așa cum se și procedează la Odorheiu 
Secuiesc. Cadrele didactice — mai 
ales profesorii de muzică — s-au 
angajat să sprijine corurile, brigă
zile artistice de agitație din între-

în județul Harghita
prinderi. La sate se au în vedere 
numeroase asemenea activități.

Pentru reușita noilor acțiuni care 
vor fi inițiate este necesar să ne 
însușim ideile fundamentale conți
nute în documentele Congresului 
prin care ni se cere să combatem 
mai energic manifestările de forma
lism și discontinuitate în munca agi
tatorilor, brigăzilor artistice de agi
tație, gazetelor de perete, stațiilor 
de radioamplificare, să atragem mai 
consecvent la întreaga activitate, po- 
litico-educativă pe toți comuniștii. 
Mă gindesc, între altele, la faptul că 
unii tovarăși din organe de con
ducere tehnico-administrativă mal 
subapreciază sau nu înțeleg des
tul de clar rolul muncii politico-edu
cative în sprijinul producției și, ca 
urmare, nu pun umărul la organiza
rea ei. înlăturarea manifestărilor de 
festivism și formalism, a șablonului, 
care slăbesc puterea de convingere 
a muncii politico-educative, este una 
din sarcinile cele mai actuale, strins 
legată de îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor ce revin unităților indus
triale și agricole din județ.

— Există în Harghita puternice 
așezăminte culturale, o bogată viață 
artistică de amatori. Ce își propun 
în scopul creșterii contribuției lor 
la formarea omului nou ?

— Aș reaminti mai întîi cîteva 
fapte bine cunoscute. Și nu numai 
de localnici. în anul eliberării pa
triei, pe teritoriul actualului județ 
Harghita existau 46 de cămine cul
turale sătești, care — în majoritate 
— erau simple construcții menite să 
adăpostească baluri, iar în orașe nu 
exista nici un lăcaș de cultură. As
tăzi, numărul căminelor culturale se 
ridică la 172 ; casele de cultură din 
Odorheiu Secuiesc sau Gheorgheni 

și siguranță in procesul adoptării de
ciziilor, răspunzînd la cerința de a 
avea știri de ultimă oră, fapt deo
sebit de important pentru piața ce
realelor, căreia ii este specifică o 
extraordinară mobilitate a prețurilor.

în general, în activitatea de Co
merț exterior și, în special, în comer
țul cu cereale, promptitudinea, rapi
ditatea in decizie și acțiune sînt e- 
sențiale, orice întîrziere în primirea 
unei informații riscind să ducă la 
pierderea unei afaceri rentabile.

— Care este caracteristica princi
pală a stilului de muncă al lucrăto
rilor întreprinderii ?

Rapiditatea în adoptarea deciziilor 
trebuie dublată de siguranța oportu
nității lor, iar aceasta este garantată 

de munca desfă- 
șurată intr-un so
lid spirit de echi
pă. Aceasta este 
o trăsătură dis
tinctă ă activită
ții colectivului 
nostru. Firește, 
spiritul de echi

pă trebuie să caracterizeze orice 
colectiv, dar la noi, în domeniul co
merțului exterior, munca în echipă 
este indispensabilă, este modul unic 
de a ne desfășura activitatea cu 
bune rezultate. Aceasta înseamnă : 
creșterea răspunderii fiecăruia pen
tru munca pe care o face și prin a- 
ceasta creșterea responsabilității în
tregului colectiv pentru pregătirea, 
încheierea și derularea unui contract, 
adoptîndu-se în comun soluțiile cele 
mai bune ; specializarea cadrelor pe 
posturi ; o conlucrare perfectă 
între lucrătorii cu experiență și 
cei mai tineri ; pe scurt, sin
cronizarea riguroasă, s-ar putea 
spune matematică, a funcțiilor în
treprinderii. O asemenea armoni
zare în cazul întreprinderii „Agro- 
export" permite lucrătorilor noștri 
valorificarea operativă, optimă, la a- 
dăpost dș riscuri a informației de 
piață.

Rezultatele obținute sînt o dovadă 
elocventă a rodniciei folosirii cu com
petentă și pricepere a surselor infor
maționale : creșterea cantității de 
marfă derulată ; inițierea unor ope
rațiuni comerciale complexe, la ter
mene diferite, pe piața internațio
nală ; mărirea considerabilă a numă
rului de parteneri de afaceri ; extin
derea zonei geografice de activitate 
și, în fine, realizarea unei eficiente 
sporite, potrivit intereselor economiei 
naționale.

Convorbire realizata de
Viorel POPESCU 

constituie puternice centre de atrac
ție datorită programelor lor bogate, 
variate.

în județ funcționează circa 850 de 
formații artistice de amatori și peste 
100 de cercuri de creație, în care ac
tivează aproximativ 20 000 de artiști 
amatori, români și maghiari, prin in
termediul cărora se perpetuează în 
forme noi, socialiste, tradițiile 
culturii populare. Multe din cele 31 
de coruri sînt cunoscute și apreciate 
la nivel republican, ca de exemplu 
corul din Ditrău. Ansamblul folclo
ric „Harghita", care reunește cei mai 
talentați dansatori din județ, a răs
puns recent și unor invitații primite 
din Uniunea Sovietică, Ungaria și 
Grecia, unde a cucerit aprecierea pu
blicului. în programele Televiziunii 
române sînt prezente aproape săptă- 
mînal echipe artistice din Harghita 
care cultivă folclorul românesc și se
cuiesc.

Atît în orașe, cît și în comune avem 
biblioteci bine dotate. Fondul de car
te se ridică la peste un milion de 
volume. Poeți și scriitori români și 
maghiari au deseori întîlniri cu ci
titorii. Au loc dialoguri cultural- 
artistice, expoziții comune ale crea
torilor populari, ale amatorilor și 
profesioniștilor, festivaluri folclorice 
și spectacolele susținute deopotrivă 
în limba română și maghiară.

Iată, așadar, un succint tablou local 
al înfloririi vieții culturale a naționa
lității maghiare, ilustrind adevărul 
că România se situează printre pri
mele țări din lume care a asigurat 
în mod real deplina egalitate in drep
turi a tuturor cetățenilor, fără deo
sebire de naționalitate. în prezent, se 
îmbogățesc măsurile stabilite de ple
nara cu activul pentru accentuarea 
conținutului poditico-educativ și al 
mesajului militant, revoluționar al 
tuturor manifestărilor ce se organi
zează la orașe și sate, pentru for
marea conștiinței patriotice înaintate.

— Fără îndoială că din același ta
blou local face parte și dezvoltarea 
învățămîntului.

— în județ există azi peste 630 de 
unități de învățămint — de la grădi
nițe pînă la școli postliceale. înce- 
pind cu viitorul an universitar, la 
Miercurea-Ciuc va funcționa o sec
ție de subingineri a Politehnicii din 
Brașov. în această largă rețea șco
lară fiecare elev are posibilitatea să 
învețe în limba sa maternă. în ace
lași timp, copiii maghiari, părinții 
acestora înțeleg necesitatea însușirii 
limbii române, tocmai pentru deplina 
afirmare, în orice loc al țării, a per
sonalității lor, școlile asigurînd un 
sprijin tot mai însemnat în această 
direcție. O atenție deosebită se acor
dă generalizării în județ a initiative! 
școlii și organizației pionierilor din 
Praid : se stabilesc tot mai multe 
legături permanente cu diverse școli 
din diferite colțuri ale țării prin 
vizite reciproce, prin corespondența 
purtată de elevi etc. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea unor relații 
de conviețuire frățească dintre oa
menii muncii maghiari și români, la 
o colaborare strinsă în activitatea 
de înfăptuire a Programului P.C.R.

— Dar să revenim la punctul de 
pornire a discuției...

— în lumina hotăririlor Congresu
lui al XI-lea al partidului avem 
acum un minunat program unitar de 
acțiune, incluzind sarcinile ce re
vin fiecărei organizații de partid 
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor, pentru formarea o- 
mului nou. în acest scop, prin în
treaga activitate educativă, vom asi
gura cunoașterea temeinică de către 
fiecare cetățean a întregii politici in
terne și externe a partidului. în 
acest context vom pune și mai preg
nant în evidență consecvența po
litică marxist-leninistă a P.C.R. 
în problema națională, pentru a 
face cît mai larg cunoscută grija 
partidului nostru pentru asigura
rea deplinei egalități în drepturi 
a oamenilor muncii aparținind na
ționalităților conlocuitoare, pentru 
soluționarea problemelor lor spe
cifice, pentru cimentarea priete
niei frățești și unității dintre toți 
oamenii muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
pe baza stimei reciproce, a deplinei 
egalități în drepturi, în lupta con
sacrată înfloririi patriei socialiste 
comune.

Al. POPESCU

EXPLOATATE RAȚIONAL, APELE ȚARII 
POT ASIGURA MAI MULT PEȘTE

Trei propuneri
Cu mult interes am urmărit arti

colele apărute în paginile ziarului 
„Scînteia" referitoare la dezvoltarea 
pisciculturii.

în rindurile ce urmează aș dori să 
mă refer la unele propuneri făcute 
și să le completez cu altele, desprin
se din practică.

Aclimatizarea în țara noastră a 
crapului selecționat de crescătorie 
sau a păstrăvului curcubeu a fost o 
acțiune de mare folos, speciile amin
tite fiind de o valoare economică ri
dicată. Socotesc, de asemenea, ca 
foarte pozitivă introducerea în apele 
românești a unor specii de pești cu 
valoare economică ridicată, cum sînt 
cele care consumă macro și microve- 
getația din apă, zooplanctonul $i care 
în prezent, alături de crap, constituie 
speciile de bază ale pisciculturii 
noastre. Seria acestor aclimatizări se 
impune în continuare. Fiecare iaz, 
eleșteu sau lac trebuie să aibă o ih- 
tiofaună complexă, compusă din spe
cii autohtone și aclimatizate, care să 
permită consumarea și transformarea 
în carne de pește a tuturor etajelor 
trofice din biotopul respectiv. Așa 
cum arătă experiența, numai un ase
menea sistem de organizare a pro
ducției va permite trecerea la o pis- 
cicultură intensivă de inaltă produc
tivitate și eficientă economică.

în altă ordine de idei, aș vrea să 
subliniez faptul că în ciuda ■ unor 
neajunsuri care au existat in activi
tatea acestui sector al economiei, ci
frele statistice relevă că producția 
de pește de apă dulce aproape s-a 
dublat în ultimii șapte ani. Parado
xal însă, in aceeași perioadă, valo
rificarea în stare vie a peștelui a scă
zut simțitor de la un an la altul.

Sistemele de irigații să funcționeze neîntrerupt,
cu întreaga capacitate 

Toate plantele au nevoie de apă;
udările nu se tac... prin compensație

Programul de udări in sistemele de irigații trebuie să fie de 24 de ore din 
24. Acolo unde se respectă această cerință majoră culttirile se prezintă excep
țional. Concludent in acest sens este și lanul de floarea-soarelui al coopera
torilor din Plopii Slăvitești, unde, din această săptămină, s-a trecut la cea 

de-a treia udare

Imagini de pe ogoarele Teleormanului

Prin tuburile din această fotografie, depozitate în curtea sectorului zooteh
nie al C.A.P. din comuna Lița, trebuia să curgă acum apa. Dar nu curge. De 
ce ? Este de așteptat ca organele agricole să afle răspunsul cuvenit de Ia 
conducerea cooperativei și de alții, responsabili de această situație, și să ia 

măsurile corespunzătoare

Și pentru că la Lița nu se irigă, s-au găsit alții să irige... în compensație. 
Riulețul care și-a făcut albia prin lanul de porumb al cooperatorilor din Dra- 
cea își are izvorul, de fapt, în jeturile unui hidrant defect, în aspersoarele u- 
nel conducte de udare uitate în funcțiune... de nu se știe exact cît timp, dar 
mai ales în lipsa de răspundere a celor puși să Supravegheze bunul mers al 

acestor lucrări

De aceea, poate ar fi potrivit să se 
stabilească un raport judicios intre 
cantitățile de pește viu livrate pie
ței și cele pentru Conservare. Va
lorificarea in stare vie a cra
pului de crescătorie, de pildă, se 
dovedește a fi economică. în a- 
celași timp, se satisface și una din
tre cerințele consumatorului care 
dorește să cumpere pește viu 
sau in stare proaspătă pe care, 
în cele din urmă, să-l prepare după 
gustul său, după obiceiul casei. Flota 
noastră recoltează suficient pește ma

Ecouri la articolele „Scînteii"

„Potențialul productiv al bazinelor piscicole - mai bine valorificat"
rin și oceanic care poate fi valorificat 
sub formă congelată, destinat pro
ducției de conserve sau preparatelor 
pescărești.

Printre cerințele majore ale dez
voltării pisciculturii se numără și 
mecanizarea operațiunilor de bioteh- 
nică, domeniu în care există seri
oase rămineri în urmă. Nu este rezol
vată problema distribuirii mecanizate 
a furajelor și nici aceea a pescui
tului în marile eleștee, sau a trans
portului în stare vie a peștelui. Lip
sesc aproape cu desăvirșire dispozi
tivele pentru efectuarea unor analize 
simple de laborator — conținutul în 
oxigen, gradul de poluare a apei ș.a.

Cite va cuvinte cu privire la sturioni. 
Rezultatele obținute la stațiunea expe
rimentală din Litcov — Tulcea. unde 
s-a pus la punct tehnologia reprodu
cerii artificiale a sturionilor, consti
tuie o realizare de excepție. Fructi

ficarea rezultatelor, consolidarea lor 
ar putea transforma această îndelet
nicire intr-0 nouă ramură a piscicul
turii noastre : sturionicuitura. Nu in
sistăm asupra avantajelor economice 
pe care le prezintă creșterea sturio
nilor, întrucît ele sînt binecunoscute. 
Am să precizez doar faptul că sînt 
puține țările care dispun de condiții 
propice pentru creșterea și dezvolta
rea acestor specii de pește.

Și încă o problemă esențială, le
gată de aspectul social, recreativ al 
pisciculturii, al repopulării apelor pis

cicole cu specii nobile, pentru prac
ticarea pescuitului sportiv. Pe baza 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul celei de-a 
XXV-a aniversări a asociației noastre, 
consiliul A.G.V.P.S., precum și uni
tățile din județe se preocupă mai în
deaproape de lărgirea bazei de pes
cuit sportiv șj de producerea mate
rialului de repopulare pentru apele 
ce le avem in exploatare. Asociația 
generală a vînătorilor și pescarilor 
sportivi, din producția proprie și din 
cea achiziționată din contribuția mem
brilor săi. deversează anual sute de 
mii de kilograme de pește în bazi
nele ce le administrează. Crescuți pe 
baza hranei naturale din apele pis
cicole, sub formă de captură la un
diță. intr-un an. ei însumează mii 
de tone de pește, cantitate care direct 
și cu mici sume de bani contribuie la

Avînd în vedere cantitățile de pre
cipitații reduse căzute în ultimele 
sâptămîni in cîmpiile Teleormanu
lui, comandamentul județean a dat 
indicația ca unitățile agricole să in
tensifice ritmul de lucru la întreți
nerea culturilor prășitoare. să res
pecte in cele mai mici detalii pro
gramele de udare. Raidul efectuat 
prin mai multe cooperative din ca
drul sistemului de irigații Olt-Căl- 
mățui demonstrează că acolo unde 
măsurile stabilite au fost respectate 
șl realizate culturile prășitoare se 
prezintă în condiții bune. Asemenea 
situații am întîlnit în cooperativele 
agricole de producție din Plopii Slă- 
v'itești, Vînători, Putineiu, Piatra, 
Ciuperceni, Salcia și altele, unde su
prafețele planificate au fost irigate 
în întregime. Am întîlnit însă și ca
zuri în care situația irigațiilor nu 
este deloc mulțumitoare, în drumul 
apei spre plante apărind prea mul
te stavile, create în primul rind de 
neajunsurile existente în organiza
rea muncii, de lipsa de ordine și 
disciplină. La cooperativa agricolă 
Dracea, de pildă, aveam să consta
tăm că apa nu este judicios folosi
tă, aspersoarele nu sînt bine regla
te, ceea ce duce la efectuarea unei 
udări neuniforme, la băltirea apei. 
Unele garnituri erau defecte și mul
te conducte sparte, iar altele, ne
montate, aruncate în lanul de po
rumb. Aceeași situație (aspersoare 
defecte, conducte nemontate, muta
rea aripilor de ploaie nu se face la 
timp etc.), aceeași lipsă de suprave
ghere a echipamentelor de udare am 
întîlnit și pe una din tarlalele cu 
porumb ale cooperativei agricole 
Traian. Nu întîmplător este faptul 
că pe o suprafață de 280 hectare cu 
porumb pină în prezent nu s-a reali
zat nici măcar o udare în întregi
me. Rezultatul ? Plantele sînt deja 
ofilite, și aceasta în condițiile in 
care stațiile de pompare umplu cu 
apă pînă la refuz marile canale ale 
sistemului de irigații. Un caz apar
te am găsit la cooperativa agricolă 
de producție Lița. Aici, așa cum ne

SECERIȘUL ORZULUI 
se desfășoară intens

• în mai multe unități agricole 
din zonele de sud ale județelor 
Dolj și Mehedinți, printre care cele 
aparținind consiliilor intercooperatis- 
te Rojiște. Cetate, Segarcea, Catane, 
Birca, Gruia, Praporu și altele, com
binele au intrat în lanurile cultivate 
cu orz pentru boabe și au strins re
colta de pe primele 2 000 hectare. în 
aceleași județe a fost secerat orzul 
pentru fulguire de pe aproape 4 000 
hectare, lucrarea apropiindu-se de 
sfirșit în majoritatea unităților cul
tivatoare. Aproximativ jumătate din 
suprafețele eliberate au și fost in- 
sămînțate cu porumb. (Agerpres)

• Vremea călduroasă din ultima 
săptămină a favorizat coacerea orzu
lui pe ogoarele județului Buzău. 
Astfel, marți, combinele cooperati
velor agricole de producție din 
Smeeni, Largu și Luciu au intrat în 
lanuri recoltînd peste 50 ha cu orz. 
în următoarele zile va începe sece
rișul in majoritatea unităților. Par
cul de mașini, bine pus la punct, 
este gata să execute recoltarea or
zului in 3—4 zile pe întreaga supra
față de 3 600 ha cultivate în județ. 
(Mihai Bîzu).

aprovizionarea populației, fără efor
turi și cheltuieli din partea organelor 
comerciale.

Ing. Zoltan KASZONI, 
secretar al Consiliului A.G.V.P.S.

Intîrzieri 
păgubitoare

La Ședința de lucru de la C.C. al
P.C.R. din 6 mai a.c. a fost ridicată 

din nou problema valorificării mai 
bune a condițiilor naturale de care 
dispune țara noastră in domeniul pis
ciculturii. Strins legat de sarcinile 
trasate la ședința de lucru, doresc să 
aduc în discuție o problemă de a că
rei rezolvare depinde însăși realiza
rea programului dezvoltării intensive 
a pisciculturii in județul Arad.

De patru ani lucrez în acest județ, 
la întreprinderea piscicolă din Ineu, 
o unitate relativ tinără, care încă din 
primii ani a obținut producții mari 
de pește. Eleșteele noastre dau intre 
1500—3 000 kg pește la hectar. Por
nind de la aceste realizări, de la ne
cesitatea producerii unor cantități de 
pește care să acopere nevoile de con
sum ale județului Arad, la indicația 
organelor locale de partid și de stat, 
a fost întocmit un program de dez
voltare, potrivit căruia, suprafața pis

spunea motopompistul Florian Zim- 
brea. căruia ne-am permis să-i „de
ranjăm" dulcele somn de amiază, 
(ora 13,30). echipamentele de uda
re sînt insuficiente. Să fie oare de 
vină lipsa de conducte și motopom- 
pe ? Nicidecum. în curtea sectoru
lui zootehnic al cooperativei apara
tul de fotografiat a înregistrat pe 
peliculă adevărați munți de conduc
te, multe dintre ele deteriorate, iar 
în incinta secției de mecanizare 6 
motopompe în bună stare de func
ționare așteptau de mai multe săp- 
tămini pe președintele cooperativei, 
Adrian Drăgulin, și inginerul-șef, Ni
colae Variu, să dispună montarea lor 
în cîmp. Acolo unde de fapt ar fi 
trebuit să fie de mult. în acest timp, 
lanurile de porumb jinduiesc la apa 
din canal, care se află la o depăr
tare de numai cîțiva metri. O tarla 
de mai bine de 50 de hectare pregă-. 
tite deja pentru irigarea pe brazdă 
așteaptă și ea de aproape o lună, 
apa atit de necesară. în paranteză 
fie spus, această „pregătire" făcută 
cu prea puțină atenție a distrus un 
mare număr de plante — porumb și 
fasole intercalată.

Situații similare sau aproape si
milare celor amintite sînt și la coo
perativele agricole Nicolae Bălcescu. 
Salcia, Segarcea Vale, Saele și Uda 
Clocociov, unde graficul de udări a 
fost realizat săptămină trecută sub 
70 la sută. Deficiențele consta
tate impun ca atit comandamentul 
județean, cit și I.E.L.I.F. Teleor
man și conducerea sistemului de 
irigații Olt-Călmățui, împreună cu 
organizațiile de partid și conduceri
le cooperativelor agricole, să anali
zeze cu toată răspunderea situația 
existentă și să stabilească măsuri 
corespunzătoare pentru respectarea 
întocmai de către fiecare unitate a- 
gricolă a programului de udări și a- 
sigurarea grabnică a rezervei de apă 
în sol.

Ioan TOADER 
corespondentul „Scînteir 
Foto : Mircea Lastnic

• Debutul în campania de recol
tare a culturilor păioase din județul- 
Arad îl consemnăm la ferma nr. .1 a 
cooperativei agricole din Șofronea,. 
fermă condusă de ing. Gheorghe 
Herbei, unde patru combine au in
trat în lanurile cu orz pentru ful- 
guit. Din veștile primite în cursul 
după amiezii de marți și al dimine
ții de miercuri am reținut faptul că 
secerișul orzului pentru fulguit a în
ceput și in alte cooperative agricole 
din județ,' printre care cele din 
Cuvin, Covăsinț, Curtici, Pecica, 
Felnac, Firiteaz, Mănăștur. La • 
direcția agricolă județeană aflăm 
că pînă ieri seara, din cele 700 
ha semănate cu orz pentru ful
guit. au fost recoltate mai bine de 
150 hectare, iar pregătirile pentru - 
declanșarea secerișului la orzul pen
tru boabe s-au încheiat. Pe baza ve
rificărilor efectuate în cursul zilei în 
toate unitățile agricole din județ 
asupra stadiului de coacere a orzu
lui pentru boabe se apreciază că 
momentul declanșării secerișului la. 
această cultură va coincide în județul, 
Arad cu începutul săptămînii vi
itoare. (Constantin Simion).

cicolă a întreprinderii urmează să se 
extindă de la 520 hectare la 1250 
hectare pină în 1980. Este vorba de 
redarea în circuitul economic a unor 
suprafețe neproductive, sărăturoase 
sau inmlăștinate. în acest sens, au 
fost elaborate documentațiile nece
sare, obținute avizele organelor agri
cole județene și Centralei peștelui, 
pentru amenajarea a trei crescătorii 
la Nâdlac, Pilu și Grăniceri, in su
prafață totală de 534 ha și a unei 
pepiniere piscicole în suprafață, de 
186 hectare la Socodor. Acum, după 
ce a trecut mai bine de un an de 
la definitivarea acestui program, cu 
regret trebuie să spunem că — cu 
excepția pepinierei de la Socodor — 
celelalte obiective propuse au rămas 
doar pe hirtie. Cauza ? Direcția de 
fond funciar din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
nu și-a dat avizul.

Șîntem pe deplin conștienți de gri
ja pe care trebuie să o acordăm gos
podăririi judicioase a fiecărei palme 
de pămînt, păstrării integrității su
prafeței arabile a țării. Credem însă 
că, în cazul suprafețelor în discuție, 
nu poate fi vorba de teren arabil, 
încercările, de ani și ani de zile, 
de a li se găsi o folosință agricolă 
terenurilor amintite nu au dat nici 
un rezultat. Dacă direcția amintită 
are rețineri in ce privește exactitatea 
studiilor noastre, s-ar cuveni ca, 
înainte de a se da un răspuns ne
gativ, să fie trimiși la fața locului 
specialiști care să analizeze și să de
cidă, în cunoștință de cauză, dacă 
respectivul teren poate sau nu poa
te fi redat agriculturii.

Ing. Vladimir SÎRBU
directorul întreprinderii piscicol* * 
din Ineu
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VIZITA IN TURCIA A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
La Institutul 
de cercetări 

geologice
în cursul după-amiezii de miercuri, 

președintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. însoțiți de 
premierul Suleyman Demirel și de 
ministrul de externe Ihsan Sabri Ca- 
glayangil, au fost oaspeții Institutu
lui de cercetări geologice (M.T.A.) 
din Ankara — importantă verigă din 
sistemul organizațiilor economice de 
stat — care ilustrează una din preo
cupările majore ale Turciei contem
porane : identificarea, explorarea și 
punerea In valoare a bogățiilor sub
solului, precum și pregătirea cadre
lor de specialitate în acest domeniu.

La vizită au participat Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guvernu
lui, George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe. Ion Bogdan, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, alte persoane oficiale ro
mâne.

Institutul, creat în 1935 din iniția
tiva lui Mustafa Kemal Atatiirk, este 
situat lntr-una din zonele de centură 
ale orașului, în mijlocul unui frumos 
parc. în această după-amiază înso
rită, pe aleile parcului și pe platoul 
din fata complexului de clădiri ale 
institutului s-au adunat un mare nu
măr de oameni — cercetători, ingineri, 
tehnicieni, precum și numeroși cetă
țeni care locuiesc în această regiune 
a capitalei.

în momentul sosirii coloanei ofi
ciale răsună aclamații, se aplaudă 
indelung. cei de față dînd. astfel, 
glas bucuriei de a-1 avea în^mijlo- 
cul lor pe șeful unui stat prieten, 
satisfacției pentru dezvoltarea conti
nuă a colaborării dintre cele două 
țări în cele mai diferite sfere de ac
tivitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
prietenie aclamațiilor mulțimii.

Președintele României este întîm- 
pinat, la intrarea in clădirea centrală 
a institutului — pe frontispiciul că
reia drapelele de stat ale României 
și Turciei încadrează lozinca. în lim
bile celor două țări, „Trăiască prie
tenia româno-turcă !“ — de Selahatin 
Kîlici, ministrul energiei și resurselor 
naturale, și de Saddretin Alpan, di
rectorul general al institutului.

Oaspeții sint invitați in sala **16  
festivități, împodobită sărbătorește 
cu drapelele celor două țări. Peretele 
frontal este dominat de portretele 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Fahri Korutiirk. dedesubtul cărora 
este înscrisă urarea, în limbile ro
mână și turcă, „Bine ați venit !“, în
cadrată de o ghirlandă de garoafe 
roșii. In sală sint prezenți conducă
torii institutului, cadre de conducere 
din Ministerul Energiei și Resurse
lor Naturale, directorii generali ai 
unor importante organisme de stat 
din domeniul petrolului, cărbunelui, 
minereurilor neferoase, resurselor hi
droenergetice, cercetători, specialiști, 
lucrători ai institutului.

direct interesate în promovarea unei 
politici de deplină egalitate, de 
colaborare și pace intre popoare, de 
r.espect al independenței și suvera
nității naționale. Apreciez că, în a- 
ceastă privință, este necesar să se 
acționeze, șusținut pentru democrati
zarea relațiilor internaționale, pentru 
îmbunătățirea activității și creșterea 
rolului Organizației Națiunilor Unite 
în asigurarea păcii și colaborării din
tre toate popoarele lumii.

Domnule președinte,
în cursul vizitei am avut posibilita

tea să cunoaștem nemijlocit unele 
din realizările și preocupările Repu
blicii Turcia, ale poporului țării dum
neavoastră. Ne bucură aceste progre

Reportajele privind prima zi a vi
zitei, bogat ilustrate, pun în evidență 
căldura cu care oficialitățile și popu
lația Ankarei au întîmpinat. marți, 
sosirea distinșilor soli ai României. 
Ziarele informează, totodată, opinia 
publică turcă despre înfăptuirile re
marcabile ale poporului român in 
dezvoltarea economică și socială a 
țării, despre politica activă și con
structivă promovată de România în 
relațiile internaționale. Sint eviden
țiate îndeosebi pasajele din toastu
rile rostite marți seară de președin
ții Nicolae Ceaușescu și Fahri 
Koruturk. care se referă la bunele 
relații de prietenie și colaborare star 
tornicite intre România și Turcia, la 
poziția guvernului român in proble

întrevedere între președintele Nicoloe Ceoușescu șt președintele Fahri S. Koruturk

Directorul general rostește un 
călduros cuvînt de bun sosit. în nu
mele celor peste 5 000 de persoane 
care lucrează aici, subliniind faptul 
că prezenta președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu coincide în mod fericit cu 
împlinirea, în această zi, a 41 de ani 
de la crearea institutului. După ce 
face o prezentare a activității acestui 
important organism, vorbitorul evi
dențiază cu satisfacție că pri-ntre nu
meroasele instituții și organizații cu 
profil similar din diferite țări ale 
lumii cu care M.T.A. întreține legă
turi de colaborare se numără și cele 
din România. în acest context sint 
relevate în mod deosebit performan
țele tehnice ridicate ale instalațiilor 
de foraj geologic și petrolier de fa
bricație românească, folosite în ca
drul activității de prospectare a sub
solului turc.

Oaspeților români li se oferă drept 
amintire frumoase mostre de roci 
mineraliere și de marmură extrase 
din subsolul acestei țări.

Luînd apoi cuvîntul. ministrul e- 
nergiei și resurselor naturale. Selaha- 
tjn Kîlici, exprimă satisfacția pentru 
modul exemplar în care' se desfășoa
ră colaborarea dintre România și 
Turcia în domeniile minier, energe
tic, al prelucrării petrolului și în alte 
sfere de activitate. Evocînd. în conti
nuare, Acordul de cooperare economi
că, industrială și tehnică pe termen 
lung, semnat de primii miniștri ai 
României și Turciei în august 1975, 
vorbitorul a exprimat speranța în 

realizarea de noi proiecte în aceste 
sectoare, corespunzător posibilităților 
și necesităților celor două țări. Pen
tru traducerea în viață, în condiții 
optime, a acordurilor și înțelegerilor 
de colaborare în sfera energiei și re
surselor naturale, vorbitorul a pro
pus crearea unui grup permanent de 
lucru româno-turc.

Președintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sînt invitați 
apoi să viziteze sălile muzeului de 
istorie naturală amenajat în incinta 
institutului. Diferitele exponate, inge
nios dispuse, înfățișează evoluția suc
cesivă a formațiilor geologice și a 
formelor de viață pe pămîntul Turciei 
de astăzi. Un deosebit interes pre
zintă mai multe roci de origine vul
canică pe care sînt imprimate urme 
de pași, ce atestă că meleagurile 
Turciei actuale au fost locuite cu 250 
de mii de ani în urmă. O vitrină spe
cială cuprinde mostre de minerale din 
subsolul României dăruite muzeului 
de țara noastră, gazdele subliniind 
și cu acest prilej colaborarea fruc
tuoasă româno-turcă pe tărim geo
logic, parte integrantă a ansamblului 
legăturilor prietenești dintre cele 
două state și popoare. <.-■>,

în sălile bibliotecii institutului, 
unde oaspeții poposesc în continuare, 
întîlnim o nouă ipostază a acestei 
colaborări, un colț în care sînt ex
puse lucrări de specialitate din do
meniile geologiei, geofizicii și geo- 
chimiei tipărite in țara noastră, pre
cum și Marele Atlas al Republicii 
Socialiste România ; gazdele infor

mează că aceste lucrări constituie 
pentru personalul instituției, ca și 
pentru cadrele ce se pregătesc aici, 
un prețios material de referință.

în încheiere, ministrul turc al e- 
nergiei și resurselor naturale si di
rectorul general al institutului ex
primă încă o dată gratitudinea deo
sebită pentru vizita făcută.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu declară : „Aș dori să ex
prim felicitări pentru cei 41 de ani 
de activitate ai institutului și să a- 
dresez urări de succese cit mai mari 
în realizarea programului pe care îl 
aveți. Vă asigur că vom face totul 
pentru a realiza înțelegerile intre ță
rile noastre Ia care am ajuns in a- 
ceste zile. Urez o conlucrare bună 
intre geologii și specialiștii în mine
rit din România și Turcia".

Președintele României este invitat 
apoi să semneze în Cartea de onoare 
a institutului.

La plecarea înalților oaspeți, per
sonalul institutului, numeroși alți 
cetățeni fac din nou o caldă mani
festare de prietenie președintelui 
României, aplaudă îndelung.

Prilejuind cunoașterea unui sector 
important al activității ce se desfă
șoară in Turcia pentru prospectarea 
și valorificarea resurselor naturale în 
scopul accelerării dezvoltării econo
mice, vizita la Institutul de cercetări 
geologice a constituit, în același 
timp, o nouă și elocventă ilustrare a 
relațiilor de amiciție, conlucrare, sti
mă și respect pe care le nutresc 
unul față de celălalt, popoarele ro
mân și turc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întâlnit cu Bulent Ecevit, 

președintele Partidului Republican al Poporului
Miercuri seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, s-a 
intilnit, la Pembe Kosku, cu Bulent 
Ecevit, președintele Partidului Repu
blican al Poporului din Turcia.

Președintele Partidului Republi
can al Poporului și-a exprimat deo
sebita satisfacție în legătură cu vi
zita oficială efectuată de președin
tele Nicolae Ceaușescu in Turcia, a- 
preciind că această vizită, întîmpina- 
tă cu căldură de cercurile politice și

Primirea reprezentanților Grupului de prietenie 
Turcia-România din parlamentul turc

Miercuri după-amiază. președintele 
Nicolae Ceaușescu a primit, la Pembe 
Kosku — reședința rezervată șefului 
statului român — pe reprezentanții 
Grupului de prietenie Turcia — Româ
nia din Marea Adunare Națională a 
Turciei, în frunte cu președintele 
grupului, senatorul Mehmet Unaldî.

La primire au participat dr. Tarîk 
Remzi Baltan, senator, secretarul ge

Omagiul corpului diplomatic
Miercuri după-amiază. la reședința 

oficială a ministrului afacerilor ex
terne al Turciei, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit pe șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la An
kara.

Reprezentanții diplomatici a peste 
50 de state. împreună cu soțiile, au 
prezentat omagiul lor înalților oas
peți români.

Tovarășul Gheorghe Oprea, vice
prim-ministru al guvernului, s-a in
tilnit. miercuri, cu Halii Bașol, mi
nistrul comerțului al Turciei.

Au fost examinate stadiul schim
burilor comerciale și al cooperării e- 
copomice bilaterale, precum Și noi 
posibilități de dezvoltare și diversi
ficare a acestora. Au fost conveni
te măsuri concrete pentru realizarea 
unor tranzacții comerciale și acțiuni 
de cooperare de interes comun și în
cheierea, în acest sens, de noi acor
duri.

La îritilhire au participat Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, și Ion Bog
dan. adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

de întreaga opinie publică turcă, va 
marca, neîndoielnic, o etapă superi
oară în evoluția relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre România și 
Turcia, dintre popoarele român și 
turc.

în cadrul convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Bulent Ecevit 
au exprimat satisfacția pentru bu
nele relații și colaborarea strinsă 
care se dezvoltă între România și 
Turcia, între popoarele celor două 
țări, precum și dorința de a depune 
toate eforturile pentru promovarea 

neral al grupului, și deputatul Ah
met Nihat Akin.

A fost prezent George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

Parlamentarii turci și-au exprimat 
deosebita bucurie de a fi primiți și 
de a-1 cunoaște pe președintele 
României și au elogiat personalitatea 
sa de profundă rezonanță internațio
nală.

La primire au fost prezenți Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, alte persoane oficiale româ
ne care îl însoțesc pe președintele 
Republicii Socialiste România în vi
zita în Turcia. Au fost prezenți. de 
asemenea. Ihsan Sabri Caglayan- 
gil, ministrul afacerilor externe 
al Turciei, alte oficialități ale țării- 
gazdă.

ÎNTÎLNIRI DE LUCRU
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a avut, miercuri, o intil- 
nire cu Ihsan Sabri Caglayangil, mi
nistrul afacerilor externe al Turciei.

Cu acest prilej au fost trecute în 
revistă unele aspecte concrete ale re
lațiilor româno-turce. S-a procedat, 
de asemenea. Ia un schimb de ve
deri asupra unor probleme ale situa
ției internaționale.

★
Miercuri, 23 iunie, tovarășul Nicu 

Ceaușescu, membru al Biroului C.C. 
al U.T.C.. președintele Comisiei or
ganizatorice a C.C. al U.T.C., a avut, 
la Ankara, o întîlnire cu Ismail 
Dincer, secretar general al Federa
ției Naționale a Tineretului și Stu
denților din Turcia. întilnirea. la 
care au participat Yunus Toplusu și 
Ismet Ekrem, membri in conducerea 
F.N.T.S.T., a prilejuit o informare 

in continuare a acestora. în context 
au fost evocate raporturile de conlu
crare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Republican al Po
porului, contribuția pe care o pot a- 
duce și în viitor cele două partide 
la adincirea relațiilor de prietenie șl 
cooperare româno-turce.

Au fost abordate, totodată, unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

întrevederea s-a desfășurat într-a 
ambianță cordială, prietenească.

în timpul întrevederii au fost evo
cate bunele relații româno-turce, 
subliniindu-se rolul important pe care 
parlamentarii din cele două țări îl au 
în promovarea prieteniei -și cooperării 
dintre România și Turcia pe cele mai 
diverse planuri.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă cordială, prietenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu s-au între
ținut cu cei prezenți într-o atmo
sferă de caldă cordialitate. Cu acest 
prilej, numeroși ambasadori au trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea șefilor statelor lor, un 
cordial salut, urări de sănătate și fe
ricire personală, .de prosperitate și 
progres pentru ponorul român.

reciprocă asupra activității desfășu
rate de U.T.C. și F.N.T.S.T.. precum 
și o trecere în revistă a relațiilor 
de colaborare dintre cele două or
ganizații. Au fost discutate, totodată, 
aspecte privind cooperarea de viitor 
între U.T.C. și F.N.T.S.T. și unele 
probleme ale mișcării internaționale 
de tineret. îndeosebi ale dezvoltării 
colaborării intre organizațiile de ti
neret din țările balcanice.

în aceeași zi. tovarășul Nicu 
Ceaușescu s-a întîlnit cu Zeki Alcin, 
președintele Organizației de tineret 
a Partidului Republican al Poporu
lui, și cu Kadri Atabaș, membru al 
C.C. al organizației, cu care a dis
cutat. aspecte ale colaborării între 
organizațiile de tineret din România 
și Turcia.

Ambele întîlniri s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu 

la dineul oferit in onoarea gazdelor

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a vizitat Muzeul 

civilizațiilor anatoliene

(Urmare din pag. I) 

„ Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu
— sol al omeniei și păcii— 
reprezintă un mare ciștig 

pentru prietenia turco-română“
Ample relatări și comentarii în presa turca

Întreaga presă din Turcia continuă să urmărească cu deosebit in
teres și să consacre spații ample vizitei oficiale in Turcia a pre- 
țedintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.

se și, ca vecini și prieteni sinceri, 
dorim din inimă poporului turc noi 
și mari succese pe calea dezvoltării 
economico-sociale independente a 
patriei sale.

Avînd convingerea că yizita pe care 
o facem va marca un nou moment 
important în întărirea prieteniei și 
colaborării româno-turce, doresc să 
toastez : •

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și a stimatei 
doamne Koruturk ;

— Pentru prosperitatea și fericirea 
poporului turc prieten ;

— Pentru prietenia și colaborarea 
dintre România și Turcia !

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

mele înțelegerii și cooperării balca-; 
nice, ale transformării acestei regiuni 
geografice într-o zonă a păcii.

Ziare ca „BARÎȘ", „SAVAȘ", 
„IKITISAT" și „YENI TANIN" su- 
pratitrează reportajele consacrate 
primei zile a vizitei — „Balcanii să 
devină o zonă a păcii și colaborării".

Ziarul ..GUNAYDIN" inserează, se
parat, comentariul intitulat „Ceaușescu 
și România", care prezintă activitatea 
internațională a șefului statului ro
mân. precum și tezele de bază ale 
politicii externe românești. Subliniind 
caracterul constructiv al politicii ro
mânești in Balcani, articolul conchide 
că „întărirea relațiilor dintre Turcia 
și România va fi atit in folosul am

în cursul dimineții de miercuri, to
varășa Elena Ceaușescu a vizitat Mu
zeul civilizațiilor anatoliene. unul 
dintre cele mai însemnate lăcașuri 
culturale din Turcia și. de aseme
nea. cunoscut monument istoric.

La intrarea în muzeu, tovarășa 
Elena Ceaușescu a fost salutată de 
Raci Temizer. directorul acestui im
portant așezămint de cultură, care a 
exprimat mulțumiri pentru cinstea 
făcută prin această vizită.

Organizat din inițiativa primului 
președinte al Republicii Turcia. Ata
turk, care a acordat o atenție deose
bită cercetării și punerii în valoare 
a bogățiilor arheologice ale țârii, mu
zeul cuprinde vestigii datind din pe
rioada paleoliticului și pină la 
mijlocul primului mileniu înain
te de era noastră. De o valoare 
inestimabilă sint colecțiile de obiecte 
de artă și alte vestigii (basoreliefuri, 
statuete, obiecte de cult, obiecte de 
podoabă) din perioada civilizației hi- 
tite — răspîndită pe teritoriul actua

belor țării, cit și al păcii în regiunea 
Balcanilor și Mediteranei de est".

Sub titlul „Sub conducerea pre
ședintelui Ceaușescu. România intr-o 
nouă etapă de avint". cotidianul „A- 
DALET" consacră vizitei o pagină în
treagă, în care, alături de reportajul 
manifestărilor care au marcat prima 
zi a vizitei, sint publicate fotografiile 
și biografiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. articole despre dezvolta
rea industriei, științei, invățămîntului 
și turismului in țara noastră.

„TASVIR." consacră, de asemenea, 
editorialul său de miercuri persona
lității șefului statului român, sub
liniind că ..președintele Nicolae 
Ceaușescu este reprezentantul și li
derul cel mai proeminent pe care 
națiunea română l-a dat comunității 
internaționale. Ridicat din mijlocul 
poporului său, Nicolae Ceaușescu s-a 
afirmat ca un om de stat excepțional 

lei Turcii cu 5 000 de ani în urmă — 
care dau muzeului caracterul său u- 
nic. Printre celelalte exponate se 
numără o așeaare de locuit din neo
litic. în mărime naturală, precum și 
diverse alte obiecte, inclusiv prețioase 
colecții de table cu scriere cuneifor
mă și de monede din epoca civiliza
țiilor frigiană. urartu și elenistică.

Tovarășa Elena Ceaușescu dă o 
înaltă apreciere acestor exponate 
care ilustrează gradul ridicat de ci
vilizație al popoarelor ce au trăit 
pe aceste meleaguri, semnind, apoi, 
la invitația gazdelor, în Cartea de 
onoare.

în încheierea vizitei, directorul 
muzeului exprimă încă o dată grati
tudinea pentru cinstea făcută.

în continuare se vizitează zona 
vechii citadele, construită în secolele 
VI—VII. precum și o parte din pi- 
toreștile cartiere ale vechii Ankare. 
Sînt vizitate, de asemenea, citeva 
cartiere noi ale capitalei turce.

de dinamic, eficace și energic. Prin 
politica sa, el a determinat o schim
bare radicală și un mare avint in 
dezvoltarea României. Prin activita
tea sa pe plan intern și internațio
nal, prin acțiunile sale exemplare 
in slujba păcii, Nicolae Ceaușescu 
s-a dovedit a fi un veritabil sol al 
omeniei, păcii și prieteniei. Vizita 
sa in Turcia, contactele și convorbi
rile cu conducătorii turci sint, in a- 
devăratul ințeles al cuvintului, un 
mare ciștig pentru prietenia turco- 
română.

Salutăm cu respect pe acest foarte 
valoros conducător și om de stat al 
națiunii române prietene, urindu-i 
-Bine ați venit in țara noastră'.-"

Toate, posturile de radio și tele
viziune turcești au prezentat bogate 
relatări și imagini filmate despre, 
prima zi a vizitei înalților oaspeți 
români.

in timpul vizitei tovarâșei Elena Ceaușescu la Muzeul civilizațiilor anatoliene

Declarațiile unor personalități ale vieții publice
Reprezentanți de frunte ai vieții politice, sociale și culturale din 

Ankara au exprimat, în declarații făcute trimișilor speciali ai presei 
române, profunda satisfacție de a-i avea ca oaspeți pe iluștrii 
reprezentanți ai României, admirația lor pentru personalitatea pu
ternică a șefului statului român.

DR. TARÎK REMZI BALTAN, 
senator al Partidului .Justiției și mem
bru in Consiliul de conducere al Se
natului. secretar general al Grupului 
de prietenie Turcia—România : ,, Ca 
secretar general al Grupului parla
mentar de prietenie Turcia .— 
România, vreau să vă spun că na
țiunea turcă urmărește și cunoaște 
îndeaproape declarațiile și ideile pro
movate de Excelența Sa Nicolae 
Ceaușescu în ce privește solidarita
tea care trebuie- să stea la baza re
lațiilor dintre națiunile întregii lumi, 
și îndeosebi între cele din Balcani 
și Europa. Națiunea turcă întîmpină 
sincer și cu o mare simpatie ideile 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind colaborarea strinsă intre po
poarele Europei, și mai ales între 
cele balcanice. Națiunea turcă se 
bucură de vizita Excelenței Sale 
președintele Nicolae Ceaușescu in 
Turcia. îl întimpinăm cu emoție, 
fiind siguri că Excelența Sa se va 
putea convinge din nou. in timpul 
cit se va afla în Turcia, de prietenia 
pe care poporul turc o poartă po
porului român. Sintem convinși că.
datorită acestei vizite, relațiile de
prietenie dintre Turcia și România
vor fi așezate pe baze mai puternice 
și mai bune. Mă simt deosebit de 

onorat să vă declar și să asigur 
națiunea română că în Turcia toate 
partidele politice sint unite in ce pri
vește dezvoltarea relațiilor țării noas
tre cu România".

KEMAL ONDER, deputat și mem
bru al comitet dui. director al Parti
dului Republican al Poporului 
(P.R.P.), vicepreședintele Grupului de 
prietenie Turcia—România din parla
mentul turc : „Simt o mare satis
facție pentru faptul că președintele 
României, Excelența Sa Nicolae 
Ceaușescu. face o vizită oficială in 
tara noastră. Această vizită, care va 
constitui un mare pas înainte în 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre popoarele turc și român, ne 
bucură foarte mult. Poporul turc 
este o comunitate iubitoare de pace 
și. după cum cunoaștem bine, și 
poporul României este o națiune 
pașnică. Țelul comun al celor două 
popoare prietene este apărarea și 
consolidarea păcii. De aceea, conlu
crarea strinsă intre cei care luptă 
pentru apărarea păcii în lume este 
un motiv de mîndrie pentru noi.

Vreau să subliniez încă o dată că 
sîntem deosebit de mulțumiți de 
eforturile care se depun pentru dez
voltarea relațiilor dintre Turcta și 

România pe plan economic, social, 
cultural și politic".

Prof. univ. NECIP ALPAN : „Per
sonal. văd în președintele Nicolae 
Ceaușescu, a cărui activitate o ur
măresc cu interes, simbolul Româ
niei contemporane. 11 văd ca pe un 
mare om de stat, cu o grijă deose
bită pentru destinele țării sale. Prin 
eforturile sale neobosite pentru pro
movarea relațiilor dintre România 
și Turcia, a păcii in Balcani și in 
lumea întreagă, a cucerit inimile 
n.°?s’:.re- Sint convins că noua sa vi
zită în Turcia va constitui un punct 
crucial in dezvoltarea prieteniei și 
conlucrării dintre țările și popoarele 
noastre".

Editorul REFET YARDIMCI : 
„Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
impus atenției opiniei publice tur
cești și internaționale prin marea 
lui dragoste pentru poporul din rîn- 
durile căruia s-a ridicat, prin grija 
și respectul pe care le dovedește 
pentru asigurarea drepturilor omu
lui și popoarelor, prin fermitatea cu 
care luptă pentru promovarea idei
lor sale. Sint idei pe care noi le 
prețuim foarte mult. Sînt convins că 
noua sa vizită in Turcia va da un 
nou impuls prieteniei și colaborării 
care se dezvoltă deja fructuos intre 
țările noastre. Aceasta va fi deose
bit de util pentru ambele noastre 
popoare".

De la trimișii speciali
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„Studii de istorie a naționalităților 
conlocuitoare din România 

și a înfrățirii lor cu națiunea română" 
NAȚIONALITATEA MAGHIARĂ

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs âe limbă germană.
17,00 Telex.
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17,15 Din țările socialiste.
17,25 “ ‘ de actualitate

Istoriografia marxistă din 
țara noastră s-a îmbogățit 
prin- apariția recentă, în 
EDITURA POLITICA, a 
două volume de studii de 
istorie a naționalităților 
conlocuitoare din România 
și a înfrățirii lor cu națiu
nea română — respectiv, 
volumele privind naționali
tățile maghiară și germană, 
primele dintr-o suită ce 
urmează să vadă în conti
nuare lumina tiparului, sub 
egida ACADEMIEI DE ȘTI
INȚE SOCIALE $1 POLI
TICE.

Preocupările pentru stu
dierea istoriei naționalități
lor conlocuitoare din țara 
noastră pornesc de la un 
adevăr istoric fundamen
tal, aflat la baza politicii 
partidului nostru în proble
ma națională : faptul că pe 
teritoriul patriei noastre, 
alături de poporul român, 
s-au așezat, de-a lungul se
colelor, și populații de 
alte naționalități, îndeosebi 
maghiari și germani care 
s-au înfrățit cu poporul 
român, tot ceea ce s-a 
realizat pe teritoriile locuite 
în comun constituind re
zultatul muncii lor comu
ne.

Ca atare, istoria patriei 
include în mod organic, 
alături de Istoria națiunii 
române, și pe aceea a na
ționalităților conlocuitoare ; 
desprinsă de contextul fi
resc al istoriei patriei, isto
ria naționalităților nu s-ar 
putea înțelege, tot astfel 
cum ar fi incompletă și 
prezentarea istoriei româ
nilor, fără a se ține sea
ma de prezența și rolul 
altor entități naționale.

In această viziune, pe de
plin corespunzătoare reali
tăților obiective și cerințe
lor unei tratări științifice, 
Istoriografia din țara noas
tră a abordat în anii socia
lismului, în lucrări generale 
de istorie a patriei, o serie 
de aspecte ale trecutului 
istoric al poporului român 
și naționalităților conlocui
toare, ale luptei comune a 
.oamenilor muncii fără de
osebire de naționalitate 
pentru libertate și progres. 
Caracteristica seriei inaugu
rate constă în faptul că mar
chează tratarea pentru pri
ma oară a istoriei naționa
lităților conlocuitoare și a 
luptei lor comune, in strin- 
să unitate cu poporul ro
mân, in lucrări distincte, 
menite să acopere în
treaga perioadă de la în

ceputurile așezării lor pe 
teritoriul patriei și pînă 
in zilele noastre. Apari
ția acestor volume se în
scrie ca o nouă și grăi
toare mărturie a înaltei 
prețuiri ce se acordă in so
cietatea noastră socialistă 
tradițiilor înaintate ale po
porului român și naționali
tăților conlocuitoare, a preo
cupărilor consecvente pen
tru cultivarea acestor tra
diții ca mijloc de continuă 
întărire a prieteniei și uni
tății dintre toți oamenii 
muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționa
lități — pe baza deplinei

acordată in volum proble
melor revoluției burghezo- 
democratice din 1848—1849 
în Transilvania, privită și 
ca fenomen de ansamblu — 
în contextul mai larg al 
acelui an revoluționar — și 
prin prisma unor manifes
tări cu caracter local. Ast
fel, sint înfățișate începutu
rile revoluției din 1848 în 
Trei Scaune (autor Akos 
Egyed), adunarea secuilor 
de la Lutița, din 16—17 oc
tombrie 1848 (autor Jănos 
Fazekas), reflectarea revo
luției pașoptiste în gîndirea 
forțelor progresiste maghia
re (autor Istvân Csucsuja).

NOTE DE LECTURA
•egalități in drepturi și a ști
mei reciproce.

Volumul privind naționa
litatea maghiară, elaborat 
în cadrul Institutului de 
istorie „N. Iorga"-Bucu- 
rești, consacră mai multe 
studii istoriei secuilor, care, 
datorită faptului că au trăit 
într-o comunitate mai com
pactă și au îndeplinit și 
anumite rosturi militare de 
apărare, prezintă o serie de 
particularități, caracteristice 
îndeobște zonelor de țărăni
me liberă. Spiritul de liber
tate la această populație era 
deosebit de dezvoltat, ceea 
ce se reflectă în lungul șir 
al răscoalelor secuiești, cu 
caracter antifeudal și, mai 
tirziu, antihabsburgic. în 
seria acestor studii se în
scrie cel referitor la arhiva 
fostului scaun Mureș (au
tor Antal Săndor Păi), des- 
chizînd seria unor lucrări 
ce-și propun să înfățișeze 
principalele mari fonduri 
de arhivă păstrate în țară 
referitoare la secui, precum 
și cel privind lupta dintre 
nobilimea și orășenimea 
din Odorhei la sfîrșitul se
colului al XVIII-lea și în
ceputul secolului al XIX-lea 
(autor Andrăs Magyari), în 
care se prezintă tabloul 
complex al contradicțiilor 
sociale șl politice din Tran
silvania într-o perioadă de 
acută criză a feudalismului, 
cind luptei țărănimii i s-au 
adăugat puternice acțiuni 
antinobiliare ale orășenimii, 
nu fără o anumită influen
ță a ideilor propagate de 
marea revoluție burgheză 
din Franța.

O atenție deosebită este

Ideea necesității unirii for
țelor revoluționare române 
și maghiare ca o condiție a 
succesului luptei revoluțio
nare, pe care au eviden
țiat-o evenimentele din 
1848—1849, și pe care au 
înțeles-o, din păcate prea 
tirziu, unii conducători ai 
revoluției este puternic re
liefată, punîndu-se, totoda
tă, în lumină momentele în 
care s-a închegat colabo
rarea revoluționară româ- 
no-maghiară în acea pe
rioadă.

înaintînd pe firul tradi
țiilor luptei comune pentru 
libertate, împotriva exploa
tării și asupririi, volumul 
ajunge și la epoca istoriei 
contemporane, epocă în care 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român aceste 
tradiții au fost ridicate pe o 
treaptă superioară. Este 
ceea ce se relevă puternic 
prin studiul consacrat ac
țiunilor revendicative co
mune ale oamenilor muncii 
români și maghiari împo
triva exploatării capitaliste 
desfășurate în anii 1938— 
1940 (autor Gheorghe 
I. Bodea), precum și prin 
cel despre contribuția 
maselor populare din partea 
de nord a Transilvaniei la 
eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă — 23 au
gust—25 octombrie 1944 (au
tor Lâszlo Fodor). Se de
monstrează, pe baza fapte
lor istorice, că în lupta îm
potriva fascismului, pentru 
apărarea independentei și a 
integrității teritoriale a 
României, forțele revoluțio
nare, democratice române 
și maghiare au acționat în

strinsă unitate, sub condu
cerea Partidului Comunist 
Român, înțelegînd că toc
mai in felul acesta pot fi 
salvgardate interesele vitale 
ale națiunii române și na
ționalității maghiare, liber
tatea și viitorul tuturor fi
ilor patriei.

Extinzînd aria preocupă
rilor dincolo de problemele 
specifice istoriei naționali
tății maghiare din Transil
vania, în volum sînt cuprin
se și un studiu privind re
lațiile dintre voievodul Ță
rii Românești — Radu de 
la Afumați — și voievodul 
Transilvaniei loan Zâpolya, 
(autor Jdzsef Pataki), pre
cum și un altul referitor la 
modul în care și-au găsit 
reflectarea primele știri a- 
supra insurecției conduse de 
Francisc al II-lea Râkăczi 
în corespondența stolnicu
lui Constantin Cantacuzino 
(autor Paul Cernovodeanu) 
Aceste studii pun în lumi
nă faptul că, în pofida se
parării lor statale, între 
cele trei țări române — 
Transilvania, Moldova și 
Țara Românească — s-au 
dezvoltat din cele mai vechi 
timpuri relații tot mai 
strînse, mai organice, pe 
multiple planuri.

Privit în ansamblu, volu
mul ce face obiectul însem
nărilor de față, deși nu își 
propune și nu realizează o 
prezentare unitară de an
samblu, a întregii istorii 
a naționalității maghiare 
— obiectiv ce se intențio
nează a fi atins prin volu
mele ce vor urma — lumi
nează momente și aspecte 
esențiale ale acestei istorii, 
reliefînd cu pregnanță tra
dițiile conviețuirii și luptei 
comune ale poporului ro
mân și naționalităților con
locuitoare. Prin întregul 
său conținut, el se înscrie 
ca o prețioasă contribuție 
la îndeplinirea sarcinii de 
înaltă răspundere trasată 
de partid cercetării istorice 
și reafirmată la Congresul 
educației politice și al cul
turii socialiste — aceea de 
a sluji reliefării obiective 
a adevărurilor dezvoltării 
istorice, și a contribui pe 
această cale la educarea 
patriotică, socialistă a ma
selor, la consolidarea uni
tății tuturor celor ce mun
cesc, fără deosebire de na
ționalitate, în lupta pentru 
înflorirea patriei comune.

Prof. univ. dr.
Aron PETRIC

Muzica — emisiune 
muzicală.
Enciclopedie pentru 
Cabinet juridic. 
Muzică și poezie. 
Universitatea TV. 
politic : Conștiința 
spiritul combativ șl 
condiție a modelării omului nou. 
Participă prol. dr. Alexandru 
Tănase șl prof. dr. Ludwig Grtln- 
berg. • Istoria științei și tehni
cii românești. Biologie. Grlgore 
Antipa (I). « Istoria civilizațiilor: 
Europa in primii ani după cel 
de-al doilea război mondial. In
vitați: acad. Emil Condurachl șl 

. dr. Răzvan Theodorescu.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Mal aveți o întrebare T Codul ge

netic, un mister pe cale de des
cifrare ?
Ecran TV ’76.
Cadran economic mondial.
„Sint suflet tn sufletul neamului 
meu"... Spectacol omagial George 
Coșbuc prezentat pe scena Teatru
lui National din Cluj-Napoca.

12,10 24 de ore.

17.45
18,10
18,30
18.45

20,40
21,10
11,30

tineret.

• Amfiteatru 
revoluționară, 
constructiv —

PROGRAMUL 1
*0,00 Concert susținut de orchestra 

fonică a Radlotelevlziunil. 
jor: Emanuel Elenescu. în 
gram : Beethoven — Concertul 
nr. 1 pentru pian șl orchestră ; 
C. Salnt-Saens — concertul tn Ia 
minor pentru violoncel șl or
chestră ; F. Liszt — Concertul 
nr. 2 în La major pentru pian șl 
orchestră. In pauză: „Un zbor da 
măiastră" — reportaj TV.

22,00 Aventura cunoașterii : Construc
țiile gigantica ale antichității.

slm- 
Diri- 
pro-

I - :
■ ••

V
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„Litoralul ' de fiecare zi
al bucureștenilor

unor stăruitoare 
ultimii ani de mu-

Ca rezultat al 
eforturi depuse în 
nicipalitate, bucureștenii au la dis
poziție un număr sporit de locuri de 
agrement, ușor accesibile din aproa
pe fiecare zonă a orașului. O rețea de 
parcuri, lacuri și baze sportive — 
cum sint cele din cartierele Drumul 
Taberei, Titan, parcul din jurul Pa
latului sporturilor și culturii, satele 
de vacanță de la Roșu, de pe valea 
Dîmboviței și cel de la Dumitrana, 
de pe Argeș, aproape toate create 
prin contribuția hotărîtoare a cetățe
nilor — adăugate la cele existente 
de-a lungul văii Coientinei, din 
Străulești și pină în Pantelimon — 
multe dintre ele amenajate, de ase
menea, în ultima vreme, împreună cu 
complexele sportive ale tineretului și 
taberele școlare, înconjoară acum Ca
pitala ca un adevărat colier de micro- 
stațiuni de odihnă și agrement. Fi
rește, ca și în alți ani, ele au fost 
pregătite, și de data aceasta, în mod 
deosebit pentru sezonul estival. Prin
tre altele, au fost refăcute barajele de 
la Bilciurești, Buftea, Grivița, Herăs
trău, Floreasca și Tei. s-au reparat 
mecanismele de ridicare la stăvilarele 
Buciumeni și Străulești, din lacurile 
Cișmigiu, Libertății, Drumul Taberei 
au fost evacuate peste 150 tone de 
nămol, a fost repus în stare de func
ționare întregul parc de ambarca
țiuni, care, anul trecut, a fost folo
sit de aproape 1,9 milioane de vizi
tatori, s-au executat ample lucrări 
de reamenajare și extindere a ștran
durilor, îndeosebi a celor de la Cer- 
nica, Mogoșoaia, Drumul Taberei, 
Floreasca sau Tei, unde se pot face și 
băi de nămol, care dispun acum de 
peste 130 000 de locuri. în parcuri și 
păduri s-au amenajat încă 25 tere
nuri de joacă, s-au montat bănci, 
mese de șah, adăposturi de ploaie, 
sau o serie de drumuri și alei, iar 
patrimoniul vegetal a fost sporit cu 
peste 200 000 de arbori, arbuști și 
trandafiri...

Simpla înșiruire a acestor date 
este ea însăși revelatoare 
eforturile menite să 
reștenilor condiții tot 
odihnă. Esențialul este 
menea bază materială 
din plin, astfel incit 
de ea cit mai mulți oameni. Si, fi
resc, în această privință un cuvînt 
hotărîtor îl au de spus înșiși benefi
ciarii ei, care, așa cum arată fap
tele, pot aduce o contribuție însem
nată la buna Întreținere și păstrare 
a tot ceea ce s-a creat pînă acum. 
Un exemplu în acest sens îl consti
tuie modul de administrare și gospo
dărire a bazelor sportive și turistice 
de la Străulești, Băneasa și Panteli
mon, cu o capacitate de peste 15 000 
de locuri, care, create și întreținute 
prin munca patriotică a tineretului, 
asigură condiții bune de odihnă și 
agrement, de organizare a unor bo
gate programe cultural-sportive, pen
tru vizitatorii lor. La Dumitrana. 
Cernica, Mogoșoaia, la complexul din 
Calea Dudești al întreprinderii „Tim
puri Noi“ și în multe alte locuri se 
pot face constatări pozitive asemă
nătoare.

pentru 
asigure bucu- 
mai bune de 
însă ca o ase- 
să fie folosită 
să beneficieze

Viitori meșteri In executarea mobilei 
artistice, la ora de sculptură și deco
rație in cadrul Grupului școlar pen
tru prelucrarea lemnului din Suceava

Noi filme despre istoria
și cultura patriei

îndreptățite vor găsi ecoul

Recentele creații cinematografice 
ale studioului „Alexandru Sahla" 
sînt dedicate unor valori ale culturii 
românești și istoriei poporului nos
tru. Deosebit ca realizare artistică și 
de o mare rigoare științifică este noul 
documentar „Străvechile vestigii de 
la Valea Seacă" (regia — Petre Si
rin), film ce are ca punct de plecare 
recentele săpături arheologice de 
lingă Birlad, cercetări care au dus 
la descoperirea unei vaste așezări a 
dacilor liberi. .

Ilustrul cărturar al Țării Românești 
de la începutul veacului al XVIII-lea 
care a fost Antim Ivireanul este por
tretizat într-un scurt-metraj suges-

tiv intitulat „Cuvînt eu învățătură". 
Personalitatea complexă a omului de 
cultură, contribuția acestuia la pro
movarea literelor românești se des
prind cu ușurință din originala peli
culă realizată de Slavomir Popovici.

„Dobrogea în arta plastică" este o 
altă creație care se alătură scurt-me- 
trajelor document. Terminat cu puțin 
timp in urmă, filmul își propune să 
comenteze o tematică ce revine con
stant in pictura unor mari artiști ai 
noștri — Pallady, Petrașcu, Steriade, 
Țuculescu, Ciucurencu, Cat.argi ș.a. ; 
regia aparține Iui Eric Nussbaum.

(Agerpres)

Menționînd toate acestea, se cuvine 
să subliniem însă că in organizarea 
agrementului bucureștenilor mâi este 
încă loc pentru mai bine. în unele 
locuri, bunăoară, se simte nevoia ca 
organele comerciale să asigure o 
aprovizionare mai bună și o servire 
mai rapidă a consumatorilor ; pe tra
seele ce duc spre pădurile și zonele 
de agrement mai îndepărtate, mijloa
cele de transport să funcționeze mai 
bine ; scenele și estradele existente 
în aceste locuri să ofere programe 
cultural-educative mai multe și mai 
variate. Nu ne îndoim că asemenea 
cerințe
așteptat și, în consecință, nu vor în- 
tirzia nici măsurile corespunzătoare 
pentru ca ele să fie înfăptuite. Dar 
nu putem încheia aceste rînduri fără 
a spune că ele ar vrea să fie și un 
îndemn pentru vizitatorii acestor 
locuri de a reflecta și asupra unei 
îndatoriri pe care nu puțini se pare 
că o dau uitării : zonele pitorești 
unde găsim clipe de liniște și*  recon- 
fortare trebuie să fie respectate de 
toți. Să ne gindim că pe acolo vom 
mal trece și altă dată și să ne bucu
răm de ele în așa fel îneît, după noi. 
să se poată bucura in aceeași măsură 
multi alții. Este firesc : acestea re
prezintă „litoralul" nostru de fiecare 
zi și cu toții trebuie să-1 protejăm 
și să-l îmbogățim în permanentă.

D. TIRCOB

a fost balta. 
Și începu- 

acum zece 
cuvintele : 
scrijălată 

spartă de 
de papură 
peria, as-

La început 
Balta Brăilei, 
tul s-a sfîrșit 
ani. Au rămas 
„O luncă mare, 
de privaturi și 
bălți. Stufișuri 
înaltă, deasă ca . 
tupă viroagele. Soarele ră
sare încet de după dealu
rile Măcinuluî. Văile fu
megă în depărtare. în 
urma noastră, pe luciul 
apei, tremură vine albastre 
și roșii. Păduri seculare de 
sălcii întunecă malurile... 
Copacii, înșirați ca pe o 
alee, se văd răsturnați în 
apă." L-am citat pe Vla- 
huță.

Pînă în urmă cu zece 
ani. Cînd au început „D“-u- 
rile : Desecare. Destufi- 
zare. Defrișare. Desțelenire. 
Și așa au început să se 
nască noile definiții ale 
fostei bălți : „Cel mai tî- 
năr pămînt al țării" ; „Bă
răganul dintre ape" ; „U- 
zina de porumb a patriei" 
etc, etc. Ele încercau să de
finească, metaforic, noua 
realitate : INSULA MARE 
A BRĂILEI.

Cea mai mare Întreprin
dere agricolă de stat din 
România, decorată de trei 
ori cu „Ordinul Muncii" 
clasa I. Argumente : 72 000 
ha teren arabil ; 155 km de 
dig ; în jur de 50 000 de oi; 
în unii ani, de pe unele 
sole s-au strîns 16 000 kg de 
porumb de pe un hectar ; 
47 765 CP numai în trac
toare ; alți 27 000 CP în

Spiritul de economie al elevilor
Cultivarea la elevi a spiritu

lui de economie constituie un 
deziderat de ordin social, un 
obiectiv educativ de o impor
tanță majoră. Prin intermediul 
lecțiilor și activităților educative, 
elevii află că hărnicia, pricepe
rea, stăruința, chibzuință, spiri
tul de economie reprezintă însu
șiri prețioase pentru om, pentru 
societate. La rîndul lor, organi
zațiile de pionieri și U.T.C. ini
țiază variate acțiuni care au ca 
scop cultivarea spiritului de

economie și însușirea de cătra 
elevi a deprinderii de a folosi 
instrumentele de economisire 
specifice vîrstei școlare. Numai 
in cursul anului trecut, numă
rul elevilor care au economisit 
pe librete de economii a cres
cut cu aproape 90 000, ajungîn- 
du-se în prezent la un total de 
peste 850 000 elevi titulari de li
brete de economii. Acestora 11 
se adaugă numeroși alți elevi 
care folosesc foile cu timbre de 
economii și cecurile de econo
mii școlare.

pe Dunăre, o în
de 74 atn-

combine ; 
treagă flotilă, 
barcații, afectată șl mode
lată rigorilor muncii în ast
fel de condiții. Și altele. 
Asta-1 realitatea nouă. Iar 
pe parcursul acestor mari 
prefaceri au fost înlocuite 
și vechi denumiri precum 
Noroaiele, Strimba etc. 
prin nume cu rezonanțe 
poetice date unor ferme. 
Ascultați numai : Nufărul, 
Pescărușul, Lebăda, Plopu, 
Ulmu, Maicanu, Bobocul — 
nu cîntece 
Nu poezii 
Deși sînt 
ferme.

Ferme. Cam din 
șapte kilometri, 
fermă. Patruzeci 
de ferme. Ferme 
nuri de producție : 
grîu, atita porumb, 
soia, atita carne. Rezulta
tele muncii 
ducător de 
apreciate 
cifrelor, numite aici „punc
te". Sub 800 — califica
tivul obținut este „insu
ficient"; intre 800 și 1 000 — 
satisfăcător ; între 1 000 și 
1 200 — „bine" ; și abia
peste 1 200 de puncte — 
calificativul devine „foarte 
bine". Nimeni nu l-a obți
nut anul trecut. Seceta a 
fost de vină. Și lupta a- 
ceea dură cu apele, din iu
nie trecut. „Bine" au obți
nut doar șapte. Prin
tre ei, inginerii Traian 
Pușcă (ferma Șerbanu), 
Fănică Pădineanu (ferma

Biasova), Florea Barbu 
(ferma Filipoiu). Traian 
Pușcă a cîștigat totuși în
trecerea. Vorba lui :

— La noi, toată lumea te 
judecă după punctaj, nu 
după sentiment ; sint cri
terii fixe de apreciere, in 
funcție de beneficiile obți
nute, de venitul total, de

e cum știm toți, adi- 
radioconferință, dar 
să nu suferi cînd te 
de rîsul Insulei ? Ba

rect 
că
cum 
face
mai intervin uneori în dis
cuție pe frecventa noastră 
și radiotelegrafiștii de pe 
navele care circulă pe Du
năre și... om te fac. Află 
toată lumea.

sînt 
sînt 
denumiri

acestea ? 
acestea ?

de
șapte 
cite

în 
o 

și șapte 
cu pla- 

atîta 
atita

fiecărui con- 
fermă sint 

cu rigoarea

Foto : S. CristianMagazine noi, într-un nou cartier bucureștean — Bercenl

SANATATE BUNA, MUNCA BUNA!
Cu aproape doi ani in urmă, în- 

tr-un articol publicat în „Scînteia" 
semnalam faptul că o serie de mă
suri de natură organizatorică în
greunau artificial asigurarea asis
tenței sanitare la Combinatul de În
grășăminte chimice Craiova. Astfel, 
examenul medical de angajare nu 
era destul de exigent, iar starea să
nătății oamenilor nu era suficient 
de bine cunoscută. Am revenit de 
curînd la combinatul craiovean pe 
firul aceleiași teme : grija față 
de sănătatea oa
menilor. De la 
început trebuie 
spus că astăzi si
tuația este schim
bată cu mult în 
bine față de a- 
cum doi ani. Ur
mare firească a 
plusului de grijă 
față de condițiile 
de muncă și viață 
scăzut considerabil 
năvirilor, incapacitatea temporară de 
muncă are un nivel redus, sub me
dia pe județ, sub media pe țară și 
cu circa 35 la sută sub media pe 
ramură.

Cum s-a 
sare ?

Medicul 
policlinicii 
minte chimice Craiova, este de pă
rere că rezultatele obținute se dato- 
resc, intre altele, măsurilor medico- 
profilactice ’ și de recuperare luate 
în ultimii ani, colaborării bune cu 
conducerea și cadrele tehnice 
marelui combinat.

După cum se știe, combinatul 
craiovean este o unitate economică 
complexă, care dispune de zeci de in
stalații, fiecare instalație în parte 
fiind, de fapt, o fabrică. De la o in-

stalație la alta, condițiile de muncă di
feră. Tocmai pornind de la aceste ca
racteristici, s-a trecut la o foarte bună 
cunoaștere a specificului fiecărui loc 
de muncă, după care s-a stabilit și 
asistența medicală adecvată. în pre
zent, o policlinică cu nouă cabinete 
de specialitate și un serviciu stoma
tologic asigură îngrijirea medicală 
ambulatorie : diagnostice, tratamen
te, investigații. Alte cadre medicale 
— „de teren" — asigură în perma
nență legătura cu angajați!. în a-

Ce propune medicilor și conducerilor de în
treprinderi experiența Combinatului chimic 

din Craiova

ale angajaților, • 
frecvența îmbol-

ajuns la această redre-
Ștefan Popa, directorul 
Combinatului de îngrășâ-

ale

cest sens, s-a realizat o cunoaș
tere bună prin sectorizarea și per
manentizarea medicilor în cadrul a 
cinci circumscripții uzinale. Medicul 
studiază noxele în dinamica lor, so
licită și insistă pentru îmbunătățirea 
condițiilor la unele locuri de muncă, 
pentru luarea măsurilor care să per
mită, în timp scurt, autorizarea func
ționării unor instalații. în perioada la 
care ne referim a fost autorizată din 
punct de vedere sanitar funcționarea 
majorității instalațiilor.

Un rol deosebit în menținerea 
stării de sănătate II are controlul 
medical obligatoriu efectuat, în me
die, de două ori pe an, al muncito
rilor ce lucrează în mediu cu noxe. 
Acest control are caracter complex 
— clinic, radiologie și biotoxicologic. 
Mai mult : s-a instituit o comisie 
specială care recomandă schimbarea 
locurilor de muncă la cel cu anu-

Spectacolele Ansamblului
de folclor din Sudan

Din . îndepărtatul 
Khartum; a șpsiț pe 
meleagurile Românești
— prezentînd specta
cole la Iași, Ba
cău, București, Cluj- 
Napoca și Brașov, An
samblul de folclor din 
Republica Democratică 
Sudan, mesager al u- 
nei arte străvechi care 
a înflorit pe teritoriul 
celei mai întinse țări 
africane.

Programul ansam
blului sudanez a in
clus manifestări artis
tice din toate regiuni- 
de țării — născute 
toate din acel sincre
tism specific african, 
din acea îmbinare ra
finată, implicind în 
desăvîrșite sincroni- 

. zări : ropote ale tobe
lor, cintec și strigăt, 
sonorități ale palme
lor, zgomote ale pași
lor și clinchete de clo
poței ; dansuri ritma
te, dezlănțuite frene
tic și mișcări undui
toare executate păti
maș, cu o dăruire to
tală, cu participarea 
întregii ființe. „Jocul" 
culorilor tari, formele, 
linia extraordinar de 
variată a costumelor, 
frumusețea podoabelor 
au completat im
presionanta sărbătoa
re a artei la care ne-a 
invitat ansamblul su
danez.

Solii artei sudaneze
— adevărați virtuozi
— ne-au înlesnit tot
odată o mai substan-

ațială, 
earâf 
tualc 
lor. 
în lume, păstrînd ele
mente ale unor stră
vechi ritualuri și ce
remonii, spectacolul 
folcloric sudanez ex
primă raportul omului 
cu forțele cosmice și 
cultul naturii ; greută
țile și bucuriile luptei 
pentru existență, îm
plinirile muncii agri
cole și păstorești, in- 
timplări din timpul vi- 
nătorii — impresia 
cea mai puternică fiind 
aceea de extraordina
ră vitalitate. Multe 
celebrează trăiri fun
damentale ți eveni
mente cruciale ale 
existenței umane (mi
racolul nașterii, bucu
ria iubirii, împlini
rea nunții, frumusețea 
vieții, durerea morții).

Solare — închinate 
soarelui și in același 
timp destinate a fi 
jucate Ia lumina Iui 
orbitoare — sau noc
turne (executate prin 
tradiție — la lăsarea 
serii, In nopțile cu 
lună), unele dintre a- 
ceste dansuri au un 
pronunțat conținut e- 
pic și dramatic, mici 
reprezentații teatrale 
în embrion. O deose
bită impresie ne-au 
produs in acest sens 
„Dansul vindecării" — 
miraculoasă reînviere 
datorată solidarității 
umane, și grațiosul

cunoaștere i 
iCterișticilor spiri 
le ăle poporului 

Ca pretutindeni

și poeticul „Dans al 
albinei" — cu dialogul 
ei cintat și cu acel ra
finat joc al voalurilor 
translucide — sugestie 
a zborului.

Turneul artiștilor 
sudanezi (la care am 
putea adăuga și expo
ziția de artizanat — 
Împletituri, sculpturi 
din fildeș și din lemn 
de tec — organizată 
cu prilejul spectacole
lor) ne-a prilejuit fără 
îndoială o mai bună 
cunoaștere a poporului 
sudanez, a tradițiilor 
dar și a aspirațiilor 
lui de consolidare a 
unității naționale, de 
dezvoltare de sine stă
tătoare in cadrul Re
publicii Democratice 
Sudaneze, de lichida
re a subdezvoltării, 
ne-a oferit o imagine 
vie ,a preocupărilor lui 
actuale, a energiei lui 
în direcția unor im
portante transformări 
sociale și economice, a 
progresului social.

Primite cu deosebit 
interes de public, spec
tacolele Ansamblului 
de folclor din Sudan 
au constituit o expre
sie semnificativă a re
lațiilor de prietenie și 
colaborare din ce în ce 
mai intense între ță
rile noastre, între po
porul român și cel su
danez.

Natalia
Stancu-ATANASIU

sute și mii de ori, au reu
șit să facă din insulari oa
meni deosebiți.

Știu, am văzut că este 
așa. Nu mai departe decit 
in iarna trecută.

...Trei zile și patru nopți, 
peste cîmpia Brăilei nin
sese greu. Trei zile și pa
tru nopți, oamenii, și cerul,

zile dejurilor albe. Au fost 
chin și de spaimă, dar mai 
ales de muncă și luptă. 
Secretarul comitetului de 
partid din Insulă, Costache 
Boțea, îmi spunea că oa
menii, toți, s-au dovedit 
„mai albi decît zăpada" (se 
referea la puritatea mora
lă). Doctorul veterinar

Oamenii si izbînzile
A

acțiunii „D"
producție etc. Nu merge 
cu -stai să vezi că tova- 
rășu’ este acela care vor
bește frumos prin ședințe». 
Trebuie să-ți faci datoria, 
iar asta înseamnă produc
ție și să fii om. Directo
rului (este vorba de Eroul 
Muncii Socialiste Ion Vlad, 
directorul general al între
prinderii) poți să-i vor
bești la „radiosuferință" și 
in versuri, dacă te-a prins 
cu ceva pe invers nu-ți a- 
junge să te speli în fața 
Iui nici cu sudoarea de pe 
două cincinale. De ce-i zi
cem „radiosuferință" 7 Co-

Ca să poți lucra în Insula 
Mare a Brăilei trebuie să 
ai multe calități. Nu-i sufi
cient să știi meserie. Cu 
asta se pot mindri mulți. 
Trebuie și altceva. Expli
cația mi-a dat-o inginerul 
Gheorghe Zegheru, șeful 
fermei Dunărea :

— Poate datorită condi
țiilor mai aspre ca în alte 
părți. Numai trecerea flu
viului, cînd și marinarii de 
pe bacuri greu ți-o garan
tează, cînd e ceață ori 
cînd curg sloiuri, și flu
viul trebuie totuși trecut, 
toate la un loc. trăite de

și pămîntul au gemut sub 
presiunea oarbă a miilor 
de tone de pulbere albă 
împinsă, răsucită și înghe
suită de vifor. Stihia a ales 
parcă anume, cu perfidie, 
ca să se 
noapte de 
duminică. 1 
spunea că 
atinseseră 
(nouă fiind maximum). Mii 
de oi, surprinse pe terasa 
din stînga fluviului și în 
Insula Mare a Brăilei, au 
alergat zeci de kilometri 
minate din urmă de harap
nicele înghețate ale vîrte-

• dezlănțuie o 
simbătă spre 

Un marinar îmi 
valurile Dunării 

gradul șapte

Chivu Horia a plecat să 
replieze oile la ferma Bă
laia. A reușit, deși ulterior 
au rămas și el, și însoțitorii 
lui, timp de patru zile, blo- 
cați în nămeți și cu stația 
emisie-recepție defectă. La 
ferma Salcia, oile riscau să 
piară din cauza lipsei de 
apă — linia de tensiune 
dinspre Hîrșova căzuse. Cu 
o șeniletă, maistrul Negoi- 
ță Neacșu și echipa de 
electricieni a lui Gheorghe 
Ștefan au luptat o zi și ju
mătate, dar au învins. Oile 
au fost salvate. S-au dat, 
în acele zile, nenumărate

mite boli care nu impun scoaterea 
din producție, sau la cei predispuși 
la îmbolnăviri.

Aplicarea acestor măsuri asigură 
menținerea unui nivel foarte redus 
de îmbolnăviri profesionale și depis
tarea acestora în 
Cele cîteva cazuri 
ultimii ani au fost 
parte intoxicații 
cu ocazia unor manevre, intervenții 
sau deficiente la instalații. De aceea, 
medicii da aici acordă o importanță 

dispen- 
munci- 
capaci- 
muncă

Pen- 
boli

faze incipiente, 
înregistrate în 

în cea mai maro 
acute, contractate

deosebită 
sarizârii 
torilor cu 
tate de 
diminuată,
tru cei cu 
cronice, există un 
plan de recupe
rări medicale 
care prevede , a- 
plicarea de trata

mente, schimbarea temporară a locu
rilor de muncă, trimiterea în stațiuni 
balneare, concedii medicale profilac
tice ete. Frecvent, medicii specialiști 
din policlinică vin în circumscrip
țiile sanitare ale combinatului și 
dau o mină de ajutor la rezolvarea 
unor solicitări. Majoritatea medici
lor de aici au cîte 7—10 ani de mun
că in combinat, cunosc bine oa
menii, cunosc locurile lor de muncă, 
în acest an urmează să fie comple
tată dotarea tehnico-medicală și să se 
dea în folosință un staționar cu 20 
de paturi. (Pentru spitalizare, bolna
vii mai grav sînt trimiși la spitalul 
nr. 2 din Craiova).

Cu toate rezultatele bune obținu
te in ultimul timp trebuie subliniat 
că ele puteau fi și mai bune. Ast
fel, nu au fost luate toate măsurile 
necesare pentru reducerea la unele 
instalații a nivelului noxelor la li
mita concentrațiilor admise. Este 
bine că s-a organizat asistența me
dicală de urgență cu medici în 
schimburile unu și doi, dar trebuie 
găsite posibilități de a nu se limita 
acordarea asistenței medicale de ur
gență în schimbul trei numai de că
tre cadre sanitare medii. De asemenea, 
la analiza morbidității se constată 
menținerea unui procent ridicat de 
boli digestive, pe care medicii le 
pun pe seama unei alimentări nera
ționale. Deși există o cantină de 
mare capacitate, ea este prea puțin 
solicitată din cauza lipsei de preo
cupare pentru îmbunătățirea și di
versificarea meniurilor, la un preț 
accesibil, respectarea normelor de 
igienă de către personal, dotarea 
corespunzătoare a microcantinelor 
de incintă, întărirea preocupării pen
tru asigurarea micului dejun. Sînt 
lipsuri asupra cărora va trebui în
dreptată atenția conducerii combi
natului, a sindicatului și cadrelor 
medicale. Există toate condițiile ca 
rezultatele bune in ocrotirea sănă
tății angajaților să fie în continuare 
amplificate. Experiența în acest do
meniu a combinatului craiovean me
rită o largă cunoaștere și generali
zare.

Al. PLAIEȘU 
N. BABALĂU

„Amfora Levadiei"
la Cluj-Napoca
Participind recent la Festivalul In

ternațional de folclor din Levadiă 
(Grecia) ansamblul „Unirea" — dna 
dintre cele mai tinere formații clu
jene de artiști amatori — a înre
gistrat un îndreptățit succes. Pentril 
originalitatea programului și calita
tea interpretării dansurilor și cinte- 
celor alese din opt zone folclorică 
ale țării, precum și pentru populari
tatea de care s-a bucurat, ansamblu
lui i-a fost oferită „Amfora Le- 
vadiei" — un frumos vas pe cară 
sint reprezentate scene din mitologia 
greacă.

și emoționante pilde de e- 
roism in muncă, de grijă 
față de avutul obștesc.

Pămîntul dintre ape are 
nevoie de apă. Peste Du
năre au trecut sute de au
tocamioane grele, transpor- 
tînd inele mari de beton. 
S-a lucrat Ia îngropat con
ducte, la săpat și la dalat 
canale. Și luna trecută. în 
mai. au fost date în ex
ploatare primele 
ha irigate prin 
îngropate și cu 
Dunăre. Vechiul 
de a iriga trăgînd apa cu 
motopompele din canalele 
de desecare — trebuie a- 
bandonat : riscul sărătură- 
rii terenului devenise prea 
mare. Cuvintele secretaru
lui general al 
„nici o palmă de pămînt 
irosită, nici un deget 
pămint jertfit" — cuvinte 
rostite chiar aici, în inima 
Insulei, la 12 
trecut — răsună 
cugetele tuturor.

Nu-i mai puțin 
că pînă acum, 
planificării, trebuiau 
najate pentru irigații a- 
proape 9 000 de hectar;. 
Sint încă dificultăți de în
vins. Se lucrează încă 
după proiecte gîndite seg
mentat, între beneficiar și 
constructor (TCIF-Galați) 
există dese neînțelegeri și 
e bine că sint atit timp cit 
se vizează un scop unic : 
prezentul și viitorul pă- 
mintului Insulei.

2 400 de 
conducte 

apă din 
sistem —

partidului
de

iunie anul 
și azi in

adevărat 
conform 

ame-

(Agerpres)

La plenara Comitetului 
județean de partid Brăila 
cu activul din agricultură 
din 18 iunie a. c. am dis
cutat din nou cu insularii : 
au terminat de mult pri
mele două prașile ale po
rumbului pe cele 38 000 
ha, iar prașila a treia o 
executaseră pe 18 000 ha. 
Și aii adăugat : „toate 
mecanizatele sint pregătite 
pentru apropiata campanie 
pe care, sperăm, o vorrt 
încheia în 7—8 zile..." Și 
au de recoltat griul de pe 
11 000 ha.

Insula Mare a Brăilei I
Am văzut-o din aer și pe 

ecranele radar de pe pun
țile de comandă ale car
gourilor care se construiesâ 
în șantierul naval. Arată 
ca și pe hartă. Dar n-o 
căutați pe hartă sub denu
mirea asta. Hărțile au ră
mas în urmă, scriu 
„BALTA BRĂILEI". Am 
fost de multe ori pe pă- 
mintul Insulei și pot să 
spun : INEXACT. Aici au 
avut loc prefaceri nu nu
mai fitotehnice, ci și geo
grafice. A fost baltă pînă 
cind au lnvins_ „D“-urile : 
Desecarea. 
Defrișarea. 
Au învins 
oamenii. Iar 
să-și precupețească 
turile, ei pregătesc 
izbînzi. Numite simplu, e- 
moționant : plinea țării.

tot

Destufizarca. 
Desțelenirea. 

„D“-urile, deci 
acum, fără 

efor- 
noile

Mircea BUNEA
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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SESIUNII A IX-a A COMISIEI 
MIXTE GUVERNAMENTALE ROMANO-CEHOSIOVACE

DE COLABORARE ECONOMICĂ SI TEHNICO-STIINTIFICĂ
• > »

în zilele de 21—23 iunie au avut 
loc, la București, lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-cehoslovace de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică. Delegația română la lu
crări a fost condusă de tovarășul Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române în 
comisie, iar delegația cehoslovacă — 
de Jan Gregor, vicepreședinte al gu
vernului, președintele părții ceho
slovace în comisie.

La sesiune au participat reprezen
tanți ai unor organe centrale econo
mice din cele două țări. Au luat 
parte, de asemenea, Teodor Haș. am
basadorul României la Praga, și Mi
roslav Sulek, ambasadorul Ceho
slovaciei la București.

în cadrul lucrărilor sesiunii s-a 
examinat activitatea de colaborare și 
cooperare economică și tehnică des
fășurată în perioada de la sesiunea 
anterioară a comisiei, relevindu-se 
faptul că relațiile economice româno- 
cehoslovace se dezvoltă pe multiple 
planuri, în spiritul indicațiilor și o- 
rientărilor date cu prilejul tntîlniri- 
lor și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak.

în vederea dezvoltării, în continua
re, a relațiilor economice româno- 
cehoslovace, comisia a convenit mă
suri corespunzătoare în vederea fi
nalizării de noi acțiuni de colaborare 
și cooperare în domeniile industriei 
construcțiilor de mașini, industriei 
chimice, industriei extractive, pre
cum și în alte sectoare de interes 
reciproc.

O atenție importantă a fost acor
dată schimburilor de mărfuri dintre

cele două țări. Au fost convenite 
măsuri care să conducă la creșterea 
și diversificarea în continuare a a- 
cestor schimburi.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească și de înțelegere reciprocă.

Protocolul sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale a fost semnat de 
președinții celor două părți în co
misie.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej au fost exprimate satisfacția pen
tru bilanțul rodnic al sesiunii, con
vingerea că protocolul încheiat creea
ză un cadru favorabil lărgirii in 
continuare a colaborării și cooperă
rii româno-cehoslovace.

La semnarea documentului au fost 
de față Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
precum și ambasadorul României Ia 
Praga și ambasadorul Cehoslovaciei 
la București.

♦
în perioada lucrărilor sesiunii co

misiei. Jăn Gregor a vizitat uzina 
„Danubiana", Fabrica de medica
mente și întreprinderea „Tricodava" 
din București.

★
Miercuri după-amiază delegația gu

vernamentală a Republicii Socialiste 
Cehoslovace a părăsit Capitala, îna- 
poindu-se în patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Ion Pă- 
țan, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul Mi
roslav Sulek. și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

Lucrările celui de-al doilea Colocviu international
1

al traducătorilor de literatură română in limbi străine
După ce. in primele două zile, 

participanții au abordat o serie de 
aspecte privind beletristica română 
clasică și contemporană, cu directă 
referință la poezie, proză și drama
turgie, in contextul interesului larg 
manifestat pentru tălmăcirea Crea
țiilor originale ale țării noastre in 
cele mai diverse limbi, ieri au fost 
dezbătute probleme ale criticii noas
tre literare, obiectivele și orientă
rile actuale ale acesteia. Pentru mai 
buna cunoaștere a fondului de valori 
al literaturii noastre, participanții 
l-au întîlnit, în aceeași Zi, cu repre
zentanți ai caselor de editură „Mi
nerva" și ..Albatros", specializate in 
tipărirea literaturii române clasice 
și a celei destinate tinerilor cititori.

O serie de aspecte ale răspindirii 
literaturii românești în lume au fost 
relevate de către participanții la 
această reuniune. Redăm unele din 
aceste declarații consemnate de un 
redactor al Agerpres :

Iuri Kojevnikov (cercetător știin
țific la Institutul de istorie mondială 
din Moscova) : „De mai bine de trei 
decenii și jumătate, de cînd sint 
preocupat de literatura română, de 
traducerea unor cărți reprezentative, 
am încredințat tiparului numeroase 
volume de versuri aparținînd lui 
Eminescu, Blaga și Bacovia. Cu 
mare interes au fost, de asemenea, 
primite „Antologia poeților români 
contemporani", nuvelele și schițele 
lui Caragiale, o serie de romane 
semnate de Sadoveanu. Călinescu, 
Barbu ș.a. Patru edituri sovietice 
sint preocupate, in prezent, de tra
ducerea unor volume ce vor fi reu
nite intr-o colecție a literaturii ro
mâne contemporane. Interesant și 
folositor deopotrivă, acest colocviu 
dovedește răspindirea cărții româ
nești pe glob, e un prilej de a cu
noaște cultura și viața poporului 
dumneavoastră, orientările actuale 
ale creației literare".

Jon Milos (profesor la Universi
tatea serală din Malmd) : „Mai ve
chilor preocupări existente in Sue
dia pentru cunoașterea climatului 
cultural românesc — organizarea 
unor expoziții de artă plastică, a 
unor concerte sau spectacole de tea
tru — li s-a alăturat în ultima vre
me publicarea unui mare număr 
de creații literare. Numai eu am tra
dus. astfel, peste 40 de poeți și dra
maturgi români. în ultimii trei ani, 
spre exemplu, la Stockholm au vă
zut lumina tiparului șase cărți de 
Z. Stancu, altele aparținînd lui 
I.L. Caragiale, M. Preda, N. Stă- 
nescu, D. R. Popescu, M. Sorescu, 
G. Melinescu ș.a. Pasiunea mea ră- 
min însă datinile și obiceiurile po
porului dumneavoastră,, literatura 
populară, din care am tradus inega
labila baladă „Miorița", zeci de doi
ne și proverbe. Cu plăcere vorbesc 
despre literatura română în cadrul 
emisiunilor de radio și televiziune, 
in articolele publicate in presa sue
deză".

Atsushi Naono (profesor la Uni
versitatea din Tokio) : „Ca vel din
ții traducător de literatură română 
în Japonia, sint mindru de aceasta 
și am convingerea că am descoperit 
adevărate valori artistice. Pentru pu
blicul nostru cititor literatura româ
nă a fost cunoscută prin interme
diul operelor lui I. L. Caragiale, 
G. Galaction, M. Sadoveanu și Ale
xandru Sahia, Z. Stancu, F. Mun- 
teanu, F. Neagu, toate apariții aid 
ultimilor ani, in traducerea cărora 
m-am străduit să păstrez specificul 
spiritualității unui popor cu bogate 
tradiții istorice și culturale. O bună 
parte din aceste tradiții apar trans
puse și in „Basme românești", in 
„Antologia de nuvele fantastice ro
mânești", in nuvelele lui M. Preda, 
în „Șatra" de Z. Stancu, volume la 
traducerea cărora lucrez în prezent".

Convorbiri economice româno-americane
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală O delegație economică ame
ricană, condusă de William E. Simon, 
ministrul finanțelor al S.U.A.. care 
face o vizită în România, la invitația 
ministrului de finanțe al țării noastre.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, Va- 
sile Gliga. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Ștefan Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, de alte persoane oficiale.

Au fost de față Harry Barnes jr„ 
ambasadorul S.U.A. la București, 
membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi. la Ministerul Finan

țelor au început convorbirile econo
mice româno-americane.

La convorbiri au luat parte Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, Va
sile Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ștefan Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Mihai Diamandopol, pre
ședintele Băncii de investiții, Ale
xandru Oprea, vicepreședinte ăl 
Băncii Naționale.

Au participat, din partea america
nă, William E. Simon, ministrul fi
nanțelor al S.U.A., William Seidman, 
asistent al președintelui S.U.A. pen
tru problemele economice, G. L. 
Parsky, secretar asistent pentru afa
ceri internaționale din Ministerul Fi
nanțelor, A. Hartman, secretar asis
tent pentru afacerile europene din 
Departamentul de Stat al S.U.A., 
Harry Barnes jr„ ambasadorul S.U.A. 
în țara noastră, alte persoane oficiale 
americane.

în cadrul convorbirilor au fost ana
lizate stadiul relațiilor economice, co
merciale, financiare și tehnice dintre 
cele două țări, precum și căile de 
extindere și intensificare a acțiunilor 
de colaborare și cooperare în aceste 
domenii. Totodată, au fost abordate 
unele aspecte actuale ale relațiilor

Cronica
Miercuri a părăsit Capitala prof. 

Enver Zija Karal, președintele Socie
tății de istorie din Turcia, care, la 
invitația Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
a făcut împreună cu soția o vizită 
în țâra noastră. Oaspetele a luat con
tact cu instituții de specialitate și 
cu istorici români și â vizitat Obiec
tive din Capitală și din provincie.

*
La invitația Institutului Român 

pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea a sosit miercuri în Capitală 
o delegație a Fundației Pro Helvetia 
din Ziirich. condusă de dr. Willy 
Spiîhler, președintele fundației.

★
în cadrul aniversărilor culturale 

recomandate de Consiliul Mondial al 
Păcii și UNESCO pe anul 1976. Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii și Uniunea scriitorilor au or
ganizat, miercuri după-amiază, în 
Capitală o manifestare consacrată 
scriitorului satiric rus Mihail Saltî- 
kov Scedrin, de lâ a cărui naștere se 
împlinesc 150 de ani.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 iunie. In țară : Vremea va fi 
ușor instabilă în prima parte â inter
valului, apoi va deveni în general fru
moasă. Cerul va fi schimbător. Vor 
căd^a ploi locale, care vor aveâ și ca
racter de averse însoțite de descărcări

De la
Printre formele de asigurare 

practicate de Administrația Asi
gurărilor de Stat se află și 
„Asigurarea de accidente", care 
se poate încheia pentru sume 
fixe sau pentru sume convenite. 
Asigurările de accidente pot fi 
Încheiate de orice persoană care 
a împlinit vîrsta de 16 ani, in
diferent de profesia și locul de 
muncă. în cazul acestei asigu
rări, printre evenimentele nepre
văzute pentru urmările cărora 
ADAS plătește sumele asigurate, 
se numără : explozia, lovirea, 
căderea, alunecarea, prăbușirea 
de teren, trăsnetul, electrocu
tarea, arsura, accidentele pro
duse de funcționarea sau folo
sirea mașinilor etc. — precum 
cele intimplate ca urmare a cir
culației mijloacelor de transport 
sau din cauza accidentelor in
timplate acestora.

Asigurările de accidente pentru 
sume fixe (15 000 de lei pentru 
cazurile de vătămări corporale 
produse prin accidente) se în
cheie pe durate de 3 sau 6 luni 
(în funcție de profesia asigura-

ADAS
tului și de felul întreprinderii 
în care lucrează) sau pe durate 
constituind multiplul acestora, . 
pină la 2 ani. Asigurările de 
accidente pentru sume convenite 
se încheie pe durata de la 1 an 
la 5 ani, la alegerea cetățenilor.

Primele de plată, la ambele 
forme de asigurare, se stabilesc 
in funcție de mărimea sumei 
pentru care solicitantul dorește 
să se asigure, de profesia și fe
lul unității in care acesta lu
crează, precum și de durata con
tractului, fiind foarte convena- ’ 
bile. Astfel, de exemplu, la asi
gurarea cu sume convenite, pri
mele de plată reprezintă, de 
regulă. 1.60 sau 4 lei pe an, pen
tru fiecare 1 000 de lei din suma 
asigurată, acestea putîndu-se 
achita și in rate.'

Pentru relații suplimentare și 
pentru încheierea de asigurări, 
cetățenii se pot adresa responsa
bililor cu munca ADAS din uni
tățile socialiste, filialelor A.C.R., 
agânților și inspectorilor de asi
gurare sau oricărei unități 
ADAS.

La 27 iunie 1976 
O nouă tragere excepțională 

olimpic
Pronoexpres-

Administrația de stat Loto— 
pronosport organizează în ziua 
de 27 iunie o nouă Tragere ex
cepțională Pronoexpres—olim
pic, la care se atribuie nume
roase și importante cîștiguri in 
bani, autoturisme „Dacia 1300" 
și „Skoda S—100", excursii în 
U.R.S.S. (cu trenul și avionul 
— durata circa 14 zile), R.P. 
Ungară (cu trenul, durata circa 
6 zile), Grecia (cu autocarul, 
circa 12 zile), Turcia (cu auto

carul. circa 8 zile). Se efectuea
ză 8 extrageri. Se vor extrage 
44 de numere ciștigătoare. Par
ticiparea se face pe bilete de 6 
lei și 15 lei varianta. Biletele de 
15 lei au drept de participare 
la toate extragerile.

Depunerea biletelor ciștigă- 
toare : pină in ziua de joi 1 
iulie 1976, la ora 13, în orașele 
reședință de județ și pină in 
ziua de miercuri 30 iunie 1976, 
la ora 13, în celelalte localități.

cinema
......... (-----------------------------------------------------------
• Conversația : SCALA — 9,45; 
12,15; 14,45. EFORIE — 8.30; 11; 
13,30: 15; 18.30; 21, GRADINA CA
PITOL — 20.15.
• S-a Intimplat tn anii ’20 : SCA
LA — 18; 20.15.
• Răscumpărarea : PATRIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
la grădină — 20, FAVORIT — 9.15; 
11.30: 13,45: 16; 18,45; 20.30. FERO
VIAR — 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30. GRADINA DINAMO — 20.
• Instanța amină pronunțarea : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;

18,15; 20.30. MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. GLORIA — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15: 20.30.
• Doamna și vagabondul : FLA
MURA — 9.
• Corupție pe autostradă; SALA
PALATULUI — 17,15; 20,15, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15: 13.30; 16: 
18,13; 20.30. BUCUREȘTI — 9: 11: 
13,15: 16,15; 18,30: 20.45. MODERN 
— 9; 11; 13,15; J5.45; 18; 20. la gră
dină — 20.30. PATINOARUL „23 
AUGUST" — 20,1,3.
• Respirație liberă : CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14: 16: 18: 20.
• B. D. intră in acțiune : LUMI
NA — 9: 11,15: 13.30; 15.45: 18; 20.15.
• Mușchetarul român : TIMPURI 
NOI — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20.15,
• Marele Gatsby : VICTORIA — 
9,30: 12,30; 16; 19,15.

financiare și monetare internaționale, 
precum și probleme legate de coope
rarea româno-americană în cadrul 
unor organisme economice interna
ționale.

★
Ministrul finanțelor. Florea Dumi

trescu, a oferit, în saloanele restau
rantului Athenâe Palace, un dineu 
oficial in onoarea ministrului de fi
nanțe al S.U.A.. William E. Simon.

Au participat membrii delegației 
economice americane, Milton F. Ro
senthal, președintele părții americane 
în Consiliul economic româno-ameri- 
can, C. Woodruff, membru al consi
liului, precum și ambasadorul S.U.A. 
la București.

Au luat parte Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, Vasile Pungan, consilier al 
președintelui republicii, membri ai 
conducerii Ministerului de Externe și 
ai unor ministere economice.

★
Ambasadorul S.U.A. Ia București a 

oferit o recepție in onoarea ministru
lui de finanțe american, William E. 
Simon, precum și în onoarea pre
ședintelui Consiliului economic ame- 
ricano-român. Milton F. Rosenthal, 
care participă la cea de-a treia sesiu
ne a consiliului.

Au luat parte Ion Pățan și Angelo 
Miculescu, viceprim-miniștri ai gu
vernului, Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor. Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie, Va- 
stle Voloșeniuc, președintele Băncii 
de Comerț Exterior, Mihai Diaman
dopol. președintele Băncii de Investi
ții, Alexandru Oprea, vicepreședinte 
al Băncii Naționale, alte persoane 
oficiale.

Au participat membrii delegației 
economice americane și ai delegației 
americane participante la lucrările 
sesiunii consiliului.

(Agerpres) .

zilei
După cuvintul introductiv, rostit de 

prof. univ. Boris Cazacu, membru a! 
Comitetului Național pentru Apărarea 
Păcii, prof. univ. Mihai Novicov a 
vorbit desprâ Viața și opera scriito
rului rus.

Au participat reprezentanți ai vieții 
noastre culturale și artistice, oameni 
ai muncii din instituții și întreprin
deri, precum și membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

★
Președintele părții americane în 

Consiliul economic româno-american, 
Milton F. Rosenthal, președintele 
Consiliului de administrație al Com
paniei „Engelhard Minerals and Che
micals", a sosit miercuri în Capitală 
pentru a participa la lucrările celei 
de-a treia sesiuni a consiliului, care 
se vor desfășura la București.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Vasile Voloșeniuc, pre
ședintele Băncii Române de Comerț 
Exterior și președinte al părții româ
ne în Consiliul economic româno-a- 
mericăn, Roman Moldovan, președin
tele Camerei de Comerț și Industrie, 
de alte persoane oficiale.

(Agerpres)

electrice, în zonele de munte și în estul 
țării, în primele zile. în rest, averse 
izolate. Vînt slab, pînă la moderat. 
Temperatura în scădere ușoară în pri
mele zile. îndeosebi în jumătatea de 
nord-est a țării. Minimele vor fi cuprin
se între 8 și 18 grade, izolat mai ciobo- 
rîte în depresiuni, iar maximele între 
20 și 30 de grade. In București : Cer 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. la începutul intervalului. Vînt slab, 
pină la moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

Semnarea Acordului guvernamental româno-vietnamez 
privind cooperarea in domeniul poștelor și telecomunicațiilor

Miercuri a avut loc în Capitală 
semnarea Acordului guvernamental 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Vietnam 
privind cooperarea în domeniul poș
telor și telecomunicațiilor. Docu
mentul consemnează. între altele, noi 
căi pentru extinderea și îmbunătățirea

legăturilor poștale și de telecomuni
cații între cele două țări.

Din partea română acordul a fost 
semnat de Traian Dudaș. ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
iar din partea vietnameză de Nguyen 
Thanh Ha, ambasadorul R. D. Viet
nam la București.

(Agerpres)

R S F. IUGOSLAVIA

Șantierul din inima 
muntelui Ucika

Sînt puține locuri 
în care, pe un spațiu 
restrins, se pot intîlni 
atitea frumuseți na
turale, monumente is
torice și culturale 
ca în Istria, cea mai 
mare peninsulă a Iu
goslaviei. situată în 
partea de nord a Mă
rii Adriatice.

întinzîndu-se pe 
3 800 kilometri pătrați, 
la poalele Alpilor Di- 
narlci. Istria ar fi pu
tut deveni de mult o 
veritabilă poartă a 
tării spre și dinspre 
mare, dacă nu ar fi 
fost izolată de partea 
continentală printr-un 
impunător lanț mun
tos.

Așa a fost in tre
cut. în prezent însă, 
ca urmare a energiei 
creatoare a omului, a 
izbinzilor sale in lup
ta cu natura, lucrurile 
sint pe cale de a se 
schimba. De cițiva 
ani. in această zonă 
se desfășoară mari lu
crări de străpungere a 
muntelui și construire 
a unui tunel care să 
permită legătura cei 
mai scurtă între Is
tria și centrul indus
trial Rieka. .înlăturin- 
du-se astfel pentru 
totdeauna obstacolul 
natural ce izola pe
ninsula de restul țării.

Prin înfăptuirea a- 
cestui proiect, Istria 
va căpăta posibilita
tea ca. odată Cu pu

nerea în valoare a 
frumuseții peisajului 
(ce oferă mari posibi
lități de dezvoltare a 
turismului), să facă un 
pas important pe ca
lea dezvoltării sale 
economice și sociale. 
Se consideră că legă
tura directă cu Rieka 
va constitui pentru 
populația Istriei un 
puternic factor sti
mulator pe linia dez
voltării agriculturii, 
sector ale cărui pro
duse vor putea fi des
făcute pe piața aces
tui oraș. Totodată, va 
fi mai bine folosită 
forța de muncă din 
zonă, care va avea po
sibilitatea să contri
buie direct la înflori
rea întregii părți in
dustriale din golful 
Kvarner.

Locul de amplasare 
a tunelului este ini
ma muntelui Ucika, 
care-și înalță piscu
rile în partea orienta
lă a peninsulei, atin- 
gînd o altitudine de 
aproape 1 400 metri. 
Tunelul respectiv, 
care va avea peste 
5 000 de metri lungi
me și o lățime de 
șapte metri și jumă
tate, va fi cel mai 
mare obiectiv de acest 
gen din Iugoslavia. în 
interiorul lui se va 
construi o autostradă 
cu două piste și cu 
benzi de securitate de 
fiecare parte. Aerisi
rea va fi asigurată

printr-o instalație de 
ventilație ultramo
dernă, iar pe toată 
lungimea tunelului
vor fi amplasate apa
rate speciale de mă
surare și comunicare 
a temperaturii aeru
lui. La cele două ex
tremități, puncte de 
control dotate cu teh
nică modernă vor e- 
xercita o supraveghe
re necontenită de-a 
lungul întregului tra
seu prin inima mun
telui. De asemenea, 
in tunel vor fi ampla
sate 19 posturi specia
le prin care călătorii 
vor putea semnaliza 
cu rapiditate orice 
defecțiune sau peri
col. Sistemul de ilu
minare va fi acționat 
automat prin dispozi
tive electrice și celule 
fotoelectrice instala
te la cele două intrări. 
Prin tunel vor putea 
trece in fiecare oră 
peste 1 800 de vehicu
le circulind cu o vite
ză de pină la 70 kilo
metri.

Pe șantier, lucrări
le de construcție se 
desfășoară din plin, 
apropiind mereu mo
mentul realizării aces
tui important obiec
tiv — simbol al hăr
niciei și talentului 
constructorilor socia
lismului din Iugo
slavia prietenă.
S. MORCOVESCU

Popasuri turistice sucevene
La numai cițiva kilometri de 

la intrarea in județul Suceava, 
pe șoseaua E-20, care vine din
spre Iași, se află hanul Drăgu- 
șeni, o modernă unitate a coo
perației de consum. Tradițional 
loc de popas pentru turiștii 
care se Îndreaptă spre celebrele 
monumente istorice și de artă 
bucovinene, hanul dispune de 
10 camere cu 24 de locuri — la 
nevoie putîndu-li-se adăuga alte

20 de paturi pliante — și de 
un restaurant cu două saloane 
și bar de zi. cu o capacitate de 
124 locuri. Meniul asortat poate 
satisface cele mai exigente gus
turi. Tot aici, se află un cam
ping cu 9 căsuțe, cu cite două 
paturi fiecare. Deci, nu uitați: 
in drumul spre Țara de Sus, 
poposiți măcar o zi la Hanul 
Drăgușeni. (Gheorghe Parascan, 
corespondentul „Scînteii").
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FOTBAL

Ieri în „Cup
• Semifinalele —

Echipele Steâua, C.S.U. Galați. U- 
niversitatea Craiova și F.C. Bihor 
s-au calificat în semifinalele „Cupei 
României" la fotbal. Performera sfer
turilor de finală, disputate ieri pe 
terenuri neutre, a fost divizionara B 
C.S.U. Galați, care a reușit să eli
mine cu 2—0 formația A.S.A. Tg. Mu
reș, una dintre fruntașele campio
natului diviziei A. Fotbaliștii gălățeni, 
revelația actualei ediții a popularei 
competiții, au jucat ieri foarte bine, 
cu multă ambiție, obținind o victo
rie clară și meritată. Confirmînd for
ma bună manifestată in acest sezon, 
campioana țării, echipa Steaua, a în
trecut cu scorul de 2—0 formația 
Rapid, deținătoarea trofeului.

Iată rezultatele tehnice. Pitești : U- 
tiiverSitatea CraiOva—Sportul studen
țesc 2—1 (1—1). Ploiești : C.S.U.
Galați—A.S.A. Tg. Mureș 2—0 (1—0). 
Tg. Mureș : F.C. Bihor—F.C. Argeș 
Pitești 1—0 (l—0). București: Steaua— 
Rapid 2—0 (2—0).

Meciurile semifinală se vor disputa 
duminică 27 iunie.

a României*
duminică 27 iunie

în primul meci âl turneului inter
național de fotbal de la Paris, o se
lecționată europeană, din care a fă
cut parte și jucătorul român Dudu 
Georgescu, a intrecut cu scorul de 
3—2 (1—2) selecționata olimpică a 
Braziliei. Condusă cu 2—0 la un mo
ment dat. selecționata europeană, an
trenată de Ștefan Covaci, a dominat 
in repriza secundă, punind in valoa
re experiența jucătorilor săi. Au 
marcat pentru selecționata europeană 
Bremner (min, 40), Dudu Georgescu 
(min. 64), Bianchi (min. 86). Golurile 
echipei braziliene au fost marcate de 
Jarbas (min. 17) și Erivelto (min. 26). 
Iată Componența selecționatei euro
pene : Petrovici. Surbier. Spiegel, 
Van Hanegem, Jordan. Bremner, 
Spiegler, Georgescu, Bianchi, Keegan, 
Rensenbrinck.

♦
Ieri, în meci retur, contînd pen

tru finala campionatului european de 
fotbal rezervat echipelor de tineret, 
reprezentativa U.R.S.S. a învins cu 
2—1 (2—0) formația Ungariei, cuce
rind trofeul. în primul joc, rezultai 
tul fusese egal : 1—1.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
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DIVERS
Mulțumire»

Printr-o nefericită întîmplare, 
la vîrsta de numai 24 de ani, 
lui Gicu Jurevschi din comuna 
Pătrăuți, județul Suceava, i-au 
paralizat ambele picioare. „Au 
trecut de atunci 11 ani — ne 
scrie el — și în tot acest răs
timp am fost și sînt îngrijit cu 
nespusă strădanie, cu mare sa
crificiu și devotament de soția 
mea. în ultima vreme, m-am 
tot gindit în ce fel să-i arăt re
cunoștința pe care i-o port, pen
tru că mi-a prelungit, pur și 
simplu, viața, pentru că nu m-a 
lăsat să-mi pierd ultima spe
ranță. Am pus mina pe creion 
și v-am scris aceste rînduri 
simple, de omenească mulțumi
re pe care un soț i le adresea
ză soției sale, care îi este, deo
potrivă, ca o mamă, ca o soră, 
ca un om de omenie".

Performante
9

galinacee
Printre numeroasele păsări p« 

care le cresc cu neobosită pa
siune in ograda lor sofii Ștefan 
și Valeria Illeș din Satu-Mare 
(strada Engels nr 48) se află fi 
cîteva autoare ale unor perfor
manțe unice în această parte a 
țării. Atrag cu deosebire atenția 
cocoșii din rasa Brahma închis, 
faimoși nu numai pentru pena
jul lor decorativ (au pină și 
„pantalonași" de pene), ci și prin 
greutatea fiecăruia, care ajunge 
pină la 6 kilograme. Puii pro- 
veniți din această rasă ajung, 
in numai trei săptămini, pină la 
600 de grame. în schimb, găinile 
din rasa Leghorn sint neîntre
cute ouătoare, oferind stăpinilor 
lor producții record. în ultima 
vreme, soții Illeș au oferit și 
altor sătmăreni pui și... „asisten
ță tehnică".

„Culegătorii 
de comori"

Cei peste 10 000 de pionieri 
membri ai cercurilor „căutătorii 
de comori" din școlile județului 
Prahova, au hotărît ca în aceas
tă vacantă și în tot timpul vii
torului an școlar să pornească 
pe urmele eroilor prahoveni ai 
independenței de la 1877. Con- 
stituiți în echipaje anume, ei se 
„documentează" de la bunicii și 
străbunicii lor, de la alți bătrini 
localnici care mai păstrează, la 
rîndu-le, amintiri de la bunii și 
străbunii lor. Bătrînii scotocesc 
prin sipete și prin locuri de 
mult uitate, unde se găsesc scri
sori de pe front, cărți poștale, 
acte administrative, obiecte de 

. imbrăcămiote, monede și alte 
mărturii pe care le oferă cu 
drag micilor căutători de comori. 
Pionierii de la școala generală 
din Urlați au și găsit pînă acum 
un stilet, cîteva legende cali
grafiate și o seamă de scrisori.

Sportivi români in
• La Moscova s-au întîlnit miercuri 

intr-un meci amical selecționatele 
masculine de handbal ale U.R.S.S. și 
României. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 23—23 (12—10).

• în runda a opta a turneului inter
zonal de șah de la Manila, marele 
maestru român Florin Gheorghiu a 
remizat, în 23 de mutări, cu marele 
maestru sovietic Vitali Țeșkovski.

întreceri internaționale
Rezultatul de egalitate a fost con
semnat și în partidele Spasski — 
Mariotti și Balașov — Harrandi. Ce
lelalte partide s-au întrerupt. în cla
sament continuă să conducă Vlasti- 
mil Hort (Cehoslovacia) și Costa Me- 
king (Brazilia), cu cite 5,5 puncte 
(1), urmați de Walter Browne 
(S.U.A.) — 5 puncte (1). Florin 
Gheorghiu se află pe locul nouă, cu 
4 puncte și o partidă amînată.

CARTING
Cea de-a treia etapă a campiona

tului național de carting, care urma 
să aibă loc la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni la Constanta, se va desfășura în 
zilele de 3 și 4 iulie, tot la Constan
ta. pe un traseu special amenajat in 
portul Tomis.

TENIS
Miercuri au continuat Întrecerile 

turneului internațional de tenis de Ia 
Wimbledon. Prima surpriză a furni
zat-o jucătorul vest-german Pinner, 
care l-a eliminat cu 6—3. 9—8, 6—3 
pe polonezul Fibalc.

In proba de simplu bărbați (turul 
doi) din cadrul turneului de tenis de 
la Wimbledon, portoricanul Charles 
Pasarell l-a eliminat cu 6—4, 6—2, 
6—4 pe Vijay Amritraj (India). Iată 
și cîteva rezultate din primul tur al 
probei de simplu femei : Louie 
(S.U.A.)—Lancaster (Australia) 6—3, 
6—3 ; Aleida Spex (Cuba)—Sandberg 
(Suedia) 6—3. 8—6 ; Reid (Australia) 
—Redondo (S.U.A.) 6—4. 6—4.

în primul tur al probei de dublu 
bărbați din cadrul concursului inter
național de tenis de la Wimbledon, 
perechea Ilie Năstase (România). Ji
mmy Connors (S.U.A.) a învins cu 
6—4. 4—6. 2—6, 6—0. 6—2 perechea 
Cahill. Whitlinger (S.U.A.). Alte re
zultate : Dowdeswell, Stone—Farrell 
Warboys 6—3, 3—6. 6—2. 6—4 ; Cha
vez. Montana—Stockton. Tanner 9—8, 
6—2. 6—3. în proba de simplu femei, 
americana Harter a întrecut-o cu 
6—4, 7—5 pe Florența Mihai.

ATLETISM
în cea de-a patra zi a concursului 

de selecție a atleților americani, con
curs ce se desfășoară la Eugene (Ore
gon), Dave Roberts a stabilit un nou 
record mondial la săritura cu prăji
na. trecînd peste ștacheta ridicată la 
5.70 m. Vechiul record era de 5,67 m 
și aparținea lui Earl Beli.

La Bydgoszcz, în cadrul concursu
lui atletic „Memorialul Janusz Ku- 
socinski", proba de 3 000 m obstacole 
a fost cîștigată de Vladimir Lisovski

(U.R.S.S.) in 8’22”8/10, urmat de 
Leopold tomasevici (Polonia) — 
8’25”4/l0.

Atleta sovietică Tatiana Kazankina 
a ciștigat proba de 1 500 m in con
cursul internațional de la Helsinki, 
realizind și cea mai bună perfor
manță mondială a anului, cu timpul 
de 4’02”81/100. Pe locul doi s-a cla
sat finlandeza Nina Holmen — 
4'08”30/100 — nou record finlandez.

TIR
Proba de armă liberă calibru redus 

trei poziții din cadrul concursului de 
tir a! armatelor prietene a revenit 
lui Anatoli Kolovșanov (U.R.S.S.) cu 
1 165 puncte. La pistol viteză pe pri
mul loc s-a clasat Igor Bakalov 
(U.R:S.S.)—595 puncte, urmat de Vla
dimir Gytka (Cehoslovacia) 593 
puncte.

Avertisment
Fiind o zi de iunie foarte 

călduroasă, doi băieței — unul 
de 6 și celălalt de 9 ani — din 
comuna Slătioara, județul Olt, 
s-au dus să se scalde. Alun
gind pe malul Oltului, s-au dez
brăcat și s-au aruncat in apă. 
La un moment dat, au nimerit 
intr-o groapă, de unde n-au mat 
putut ieși. Un alt caz s-a pe
trecut tot pe riul Olt, in comu
na Teslui. într-o barcă incărca- 
tă cu materiale s-au înghesuit 
opt oameni și au încercat să 
treacă Oltul. Din cauza greută
ții, barca s-a scufundat și trei 
persoane s-au înecat. Două tris
te intimplări care avertizează : 
Atenție la apele Oltului — șt nu 
numai ale Oltului!

În numele

BASCHET
Partidele disputate in prima zi a 

turneului masculin de baschet de la 
Hamilton, contînd pentru Calificarea 
la J.O. de la Montreal, s-au termi
nat cu următoarele rezultate : Bra
zilia — Israel 82—78. Finlanda — 
Islanda 91—59. Cehoslovacia — Iugo
slavia 78—73, Spania — Polonia 
99—73. Suedia — Anglia 70—40, Me
xic — Olanda 84—71.

BOX
Boxerul american de origine me

xicană Carlos Palomino «ste noul 
campion mondial la categoria semi- 
mijlocie (W.B.C.) în urma victoriei 
obținute prin K.O. tehnic în rundul 
12 asupra englezului John Stracey. 
Meciul s-a disputat la Empire Pool 
Wembley din Londra.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA DIN 23 IUNIE 1976 
Extragerea I : 27 43 22 45 34 24 
Extragerea a Il-a : 38 32 11 26 42 
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

1 399 180 LEI.

• Dr. ludym ! DOINA — 13,15;
15,30; 17,43; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30: 11,15.
• Marile speranțe : EXCELSIOR
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20. GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20.15.
• Voi sări din nou peste băltoace
— 14,13, Rid Bravo — 16,15, Mama
— 19,30. Casa de sub arbori — 20,30: 
CINEMATECA (sala Union).
• O zi de neuitat : BUZESTI — 
9: 11.15; 13,30; 16: 18.15: 20,15.
• Prietenii mei, elefanții : GRI- 
VITA — 9; 12,30; 16; 19,13, VOLGA
— 9: 12,30; 16: 19,SO, TOMIS — 9; 
12,30: 15; 19,13.
• Patima : UNIREA — 16; 18,13, 
la grădină — 20.30.
• Zorro : DACIA — 9; 12,30; 16; 
19,15.

• Steaua fericirii Captive : LIRA
— 15,30. la grădină — 20,30.
• Cel alb, cel galben, cel negru : 
BUCEGI — 10; 12; 16: 18.
• Cu mtinile curate : DRUMUL 
SĂRII — 13,30: 18: 20.15.
• Doi oameni in oraș : GIULEȘTI
— 15.30: 17 45: 20.
• Teroare pe uliță — 15.30; 18, 
Fillp cel bun — 20.15 : FEREN
TARI.
• Dragoste Ia 16 ani : COTRO- 
CENI — 10: 12; 14; 16; 19: 25.
• Dictatorul : FLOREASCA — 
13.30: 18: 20.15.
• Frați de cruce : PACEA — 15.45; 
18: 20,15.
• tntilnire la aeroport : CRÎN- 
GAȘI — 17.
• Prima pagină : AURORA — 9: 
11.13; 13.30; 15.45: 18: 23. FLAMURA
— 11.15: 13.30: 15,45: 18: 20.15.

• Zidul : RAHOVA — 16: 18; 20.
• Vlnzâtorul de baloane : MIO
RIȚA — 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18; 20.
• Prin cenușa Imperiului : VII
TORUL — 15,30; 18; 20.
• Fratele meu are un frate for
midabil : MOȘILOR — 15.30; 18;
20. la grădină — 20.30.
• Operațiunea „Monstrul**:  POPU
LAR — 15.30: 16: 20.15.
• Mere fâșii : MUNCA — 15,45; 
18; 20.
• cavalerii teutoni : COSMOS — 
15,30: 19.
• întoarcerea lui Magellan : FLA
CĂRA — 15,30; 18: 20.
• Misiune primejdioasă : ARTA
— 13,30; 17.45; 20, lâ grădină —
20,30.
• Am avut 32 de nume : VITAN
— 15.36; 18; 20.

• Cele pe care nu le-am uitat : 
PROGRESUL — 15,30; 17,45; 20.
• Coi trei mușchetari : GRADINA 
TITAN — 20,15.

teatre
• Teatrul Național București (sala
mare) : Coana Chlrița — 19,30,
(sala mică) : Moartea ultimului 
golan — 19.30.
• Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunli : tn program Beetho
ven, Saint-Saens, Liszt. Dirijor : 
Emanuel Elenescu — 20.
• Teatrul de operetă ; Victoria 
și-al ei husar — 19.30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Lungul drum al zilei 
către noapte — 19, (sala Grădina 
Icoanei) : A 12-a noapte — 19,30.
• Teatrul Mic : Rața Sălbatică — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nâttara" (la Par
cul Herăstrău) : Adio, Charlie — 
20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; Revista Cu 
palate — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Șoricelul și păpușa — 10.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Frumoasă ești, mlndră 
țară — 18.30.
• Circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 19,30.

a cinci copii
Sub semnătura maiorului loan 

Botez, șeful circumscripției 2 a 
miliției municipiului Iași, citim 
următoarele; „Vă rugăm foarte 
mult să ne ajutați în depistarea 
lui Vasile Chihaia, fiul lui Con
stantin și al Tudorei, născut in 
1935 la Cimpina, cu domiciliul in 
Iași, str. F. Tănăsescu, nr 14, cu 
buletinul de identitate seria W 
nr. 092783 de profesie mozaicar. 
Cu toate verificările întreprinse 
de noi, nu am reușit încă să-1 
găsim, intrucît se mută dintr-o 
localitate în alta. Numitul este 
tată a cinci copii, care au ne
voie de ajutor. în numele a- 
cestor copii, vă mulțumim". Tot 
în numele acestor copii îi ru
găm pe cititorii noștri care îl 
cunosc pe acest tată fugar să-i 
îndrume pașii spre casă, iar 
dacă încearcă să dea din nou 
bir cu fugiții, să anunțe primul 
organ de miliție.

Prietenul si
9

...buzunarul
prietenului

Nicolae Purda, de la între
prinderea de transporturi auto 
Arad, era prieten la cataramă 
cu Teodor Pintea. Acesta din 
urmă nu scăpa niciodată ocazia 
să nu spună :

— Eu și cu Niculăiță sîntem, 
ca să zic așa, ca frații. Ce-i al 
meu e și-al lui, și invers.

Mai ales „invers". Și să ve
deți cum. Zilele trecute, cei doi 
prieteni s-au intilnit in grădi
na de vară a restaurantului Ca- 
raiman. întrucit nu se mai vă
zuseră cam de multă vreme, de 
bucurie s-au îmbrățișat. în tim
pul îmbrățișării, T. P. a cotro
băit rapid prin buzunarele prie
tenului său, „ușurindu-l" de 600 
de lei. N. P. a rămas cu banii, 
dar fără prieten.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scinteii"

I
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CU PRILEJUL SUCCESELOR REMARCABILE OBȚINUTE Convorbiri româno-chineze
DE PARTIDUL COMUNIST ITALIAN IN ALEGERI

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN
ROMA

Dragi tovarăși.
Ne-au produs o mare bucurie succesele remarcabile ob

ținute de Partidul Comunist Italian in alegerile parla- 
■ mentare din 20—21 iunie a.c. Faptul că, in aceste alegeri, 

Partidul Comunist Italian a obținut mai mult de o treime 
din totalul voturilor exprimate demonstrează în mod stră
lucit creșterea forței și influentei politice a Partidului • 
Comunist Italian, marea încredere de care el se bucură 
în rîndurile clasei muncitoare, ale poporului italian, po
litica sa de apărare a intereselor și aspirațiilor vitale ale 
maselor largi populare, de îmbunătățire a condițiilor lor 
de viață, de dezvoltare economico-socială și schimbări 
progresiste în societate, de întărire a independenței și 
suveranității țării, de pace și colaborare în lume. Aceste

rezultate ilustrează, totodată, adeziunea puternică de care 
se bucură in rîndurile poporului italian lupta Partidului 
Comunist Italian pentru înfăptuirea securității europene, 
pentru promovarea unei politici noi, de deplină egali
tate și echitate între state, pentru făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Vă felicităm din toată inima, dragi tovarăși, pentru 
rezultatele obținute în alegeri și vă urăm noi și noi 
succese in lupta pentru înfăptuirea politicii Partidului 
Comunist Italian, consacrată slujirii intereselor poporului 
italian, bunăstării și fericirii sale.

Sintem încredințați că legăturile de solidaritate și co
laborare dintre partidele noastre se vor dezvolta și mai 
mult în viitor, contribuind la întărirea prieteniei 
tionale dintre popoarele noastre, la promovarea 
păcii, înțelegerii și colaborării în Europa și in

tradi- 
cauzei 
lume.

I

PEKIN 23 (Agerpres) — Li Sien- 
nien, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, a primit la 23 iu
nie delegația Ministerului Industriei 
Chimice din România, condusă de to
varășul Mihail FloreSCu. în timpul vi
zitei în R. P. Chineză au mai avut 
loc, totodată, întîlniri de lucru cu Li 
Cian, ministrul comerțului exterior al 
R. P. Chineze, cu membri ai condu
cerii Ministerului Industriei Petrolu
lui și Chimiei și Ministerului Indus
triei Ușoare.

în cadrul acestor întrevederi, la 
care a participat, de asemenea, amba
sadorul țării noastre la Pekin, au fost 
abordate probleme ale dezvoltării re-

latiilor economice și schimburilor 
comerciale româno-chineze, precum 
și ale colaborării în domenii de inte
res comun.

♦
Cen Di-lien, membru al Biroului 

Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice
premier al Consiliului de Ștat al R.P. 
Chineze, l-a primit pe Nicolae Gavri- 
lescu, ambasadorul României la Pe
kin. în timpul întrevederii, care a 
decurs intr-o atmosferă cordială, de 
caldă prietenie, au fost abordate pro
bleme ale relațiilor de colaborare 
multilaterală dintre cele două țări.

La întrevedere 
Gean, adjunct al 
lor externe al R.

a fost de față Yu 
ministrului afaceri- 
P. Chineze.

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român

Vizita delegației militare române 
la Londra

pe tovarășul Ștefan Andrei

0 elocventă conlirmare a popularității
LONDRA 23 — Corespondentul 

tru transmite : General-colonel 
Coman, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, și 
delegația militară care îl însoțește au 
făcut miercuri o vizită la Ministe
rul Apărării al Marii Britanii. Cu 
acest prilej au avut loc convorbiri 
între ministrul apărării naționale al 
României și 
tru apărare 
Mason.

în aceeași
mână, condusă de general-colonel Ion

nos-
Ion

secretarul de stat pen
al Marii Britanii. Roy

zi, delegația militară ro-

Coman. a vizitat Colegiul regal pen
tru studii de apărare din Londra. în 
continuare, ministrul român al a- 
părării naționale a făcut o vizită la 
Palatul Westminster — sediul Parla
mentului britanic — unde a avut o 
întrevedere cu lordul Goronwy-Ro- 
berts, ministru de stat la Ministerul 
de Externe.

La întîlniri și convorbiri au parti
cipat ambasadorul României la Lon
dra, Pretor Popa, și atașatul militar, 
aero și naval al țării noastre, colonel 
Cornel Popa.

WASHINGTON 23 — Corespon
dentul nostru transmite : Tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. care a între
prins o vizită in Statele Unite ale 
Americii la invitația guvernului 
american, a fost primit la Casa Albă 
de președintele Gerald Ford.

Cu acest prilej a fost înmînat 
președintelui Statelor Unite un me
saj din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. Totodată, reprezentantul 
român a transmis din partea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, președin
telui Gerald Ford și doamnei Betty 
Ford, un salut, urări de sănătate și 
fericire.

Mulțumind călduros pentru mesaj, 
președintele Statelor Unite a rugat 
să se transmită președintelui Româ
niei. Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu urări de sănătate, 
fericire și succes.

în timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de vederi cu privire la 
dezvoltarea relațiilor româno-ameri- 
cane în lumina înțelegerilor conve
nite între președintele României și 
președintele Statelor Unite in cadrul 
vizitelor reciproce la nivel înalt care 
au avut loc la București și. respec
tiv, Washington. De asemenea, s-a 
subliniat dorința ambelor părți de a 
acționa. în continuare, pentru extin
derea raporturilor româno-americane.

Totodată, în cursul întrevederii au 
fost discutate unele probleme inter
naționale de interes comun.

participat 
președin- 
securitate

întrevederea, la care au 
Brent Scowcroft, asistentul 
telui pentru probleme de 
națională, ambasadorul României la 
Washington. Nicolae M. Nicolae, șl 
ambasadorul Statelor Unite la Bucu
rești, Harry Barnes jr., s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cordialitate.

*
în aceeași zi, reprezentantul Parti

dului Comunist Român s-a intilnit, 
la Capitoliu. cu unii membri ai con
ducerii forului ‘ .............................
Statelor Unite, între care senatorul 
democrat Henry Jackson, președinte 
al Subcomitetului pentru controlul 
armamentelor, senatorul republican 
Jacob Javits, membru al Comitetu
lui senatorial pentru relații externe 
și membru al Subcomitetului pentru 
probleme europene, senatorul Abra
ham Ribicoff, președintele Subcomi
tetului pentru comerț internațional 
al Comitetului financiar al Senatu
lui. Au fost discutate aspecte ale 
relațiilor bilaterale româno-ameri- 
cane.

De asemenea, tovarășul Ștefan An
drei s-a întîlnit cu Richard Foster, 
directorul Institutului de cercetări 
Stanford, care elaborează analize și 
studii vizînd diverse aspecte cu ca
racter politico-militar ale probleme
lor internaționale majore.

La întrevederi, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a par
ticipat Nicolae M. Nicolae, ambasa
dorul țării noastre în Statele Unit» 
ale AmericiL

legislativ federal al

Telegrama secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresată Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Italian — pe care o publicăm mai sus
— dă expresie sentimentelor de bucu
rie și profundă satisfacție ale comu
niștilor, ale întregului popor român 
față de strălucitul succes obținut de 
Partidul Comunjst Italian în alege
rile din 20—21 iunie. Izvorîte din 
adincul inimii, felicitările pe care în
tregul nostru partid și îrttregul nostru 
popor le transmit cu acest prilej co
muniștilor italieni reflectă simpatia 
caldă și solidaritatea militantă față 
de lupta și succesele Partidului Co
munist Italian, de care ne simțim 
uniți prin legături de trainică prie
tenie și colaborare frățească.

Rezultatele definitive ale 
consacră Partidul Comunist 
ca forță de bază a vieții 
italiene, partid al clasei muncitoare 
și exponent al intereselor fundamen
tale ale națiunii italiene. Popularita
tea amplă, adeziunea largă a maselor 
la pozițiile P.C.I., profunda implan
tare în rîndurile poporului și-au găsit 
o elocventă expresie în faptul că 
peste 12 milioane de alegători au vo
tat pentru partidul comunist, care a 
întrunit astfel mai mult de o treime 
din totalul voturilor cetățenilor Ita
liei. După cum este știut, în urma 
alegerilor a sporit substanțial numă
rul locurilor P.C.I. în Camera depu- 
taților și Senat, respectiv cu 48 și 22 
de mandate ; pe lingă avansul ma
siv, care a determinat o categorică 
superioritate în așa-numitele „re
giuni roșii", in care, prin tradiție, 
corpul electoral acordă majoritatea 
voturilor comuniștilor și aliaților lor, 
P.C.I. a obținut o excepțională creș
tere a voturilor în regiunile 
ale țării — Mezzogiorno — 
și in Sicilia. Practic, Partidul 
nist Italian constituie astăzi 
partid în capitala țării, la Roma, pre
cum și in numeroase regiuni.

Succesul P.C.I. atrage după sine 
Importante schimbări în întreaga 
configurație a evantaiului politic și 
in întreaga viață socială a țării, de- 
terminind o puternică deplasare spre 
stingă. Astfel, comuniștii și socialiș
tii însumează un număr de voturi 
mai mare decît al voturilor înregis
trate de Partidul democrat-creștin.

Prin Întreaga sa politică. Partidul 
Comunist Italian s-a dovedit apără
torul ferm, de nădejde, al intereselor 
clasei muncitoare și ale întregului 
popor. Așa cum se știe, P.C.I. se 
pronunță de mult și cu consecvență 
pentru o politică de înnoire — 
pe plan politic, social, economic
— pentru înfăptuirea unor prefaceri 
structurale în organizarea societății, 
care să asigure înfăptuirea aspirații
lor vitale ale poporului, îmbunătăți
rea condițiilor de viață ale celor mai 
largi pături 
tilateral al

votului 
Italian 

politice

de sud 
precum 
Comu- 
primul

sociale, progresul mul- 
întregii țări. In același

Rezultatele

timp, P.C.I. și-a cucerit un profund 
și binemeritat prestigiu prin lupta 
sa neobosită pentru întărirea inde
pendenței și suveranității naționale, 
pentru promovarea destinderii pe 
continentul Europei și în lume, pen
tru consolidarea păcii și statornicirea 
unor relații noi, de prietenie, cola
borare și respect între toate statele 
și popoarele.

Se poate, astfel, aprecia că întrea
ga evoluție a evenimentelor, întregul 
curs al vieții politice italiene au pus 
cu putere în evidență atit spiritul de 
responsabilitate națională, preocupa
rea pentru destinele țării, cit și ca
pacitatea P.C.I. de a da răspunsuri 
clare, constructive problemelor acute 
ale dezvoltării economico-sociale. de 
a indica soluții raționale imediate, 
ca și de perspectivă istorică.

Rezultatele actualului scrutin 
au un caracter conjunctural,

nu 
ci 

reprezintă o nouă treaptă intr-o evo
luție ce caracterizează de un șir de 
ani viața politică italiană, un punct 
superior în curba mereu ascendentă 
pe care o înregistrează prestigiul și 
forța de influențare a P.C.I. în rin- 
dul maselor. Larga adeziune a cla
sei muncitoare, a proletariatului a- 
gricol și altor pături sociale, a mase
lor largi de oameni ai muncii la pro
gramul de transformări înnoitoare al 
comuniștilor s-a reflectat în creșterea 
masivă, de la o consultare electorală 
la alta, a numărului de voturi înre
gistrat de P.C.I. Faptul că procentul 
voturilor acordate P.C.I. în alegerile 
pentru Camera deputaților, la care au 
avut drept de vot și tinerii, este su
perior procentului de voturi pentru 
Senat, subliniază încă o dată juste
țea pozițiilor partidului ce au cata
lizat în jurul lor, alături de genera
țiile mai virstnice, mase largi ale ti
neretului, frămîntat de problemele 
viitorului. Tocmai raliind în jurul 
politicii sale masele cele mai largi, 
păturile muncitoare cele mai diverse, 
P.C.I. a reușit să respingă cu deplin 
succes ofensiva coalizată a celor mai 
reacționare forțe, care și-au desfă
șurat întreaga campanie electorală 
sub lozinca anticomunismului — la 
aceasta adăugîndu-se ingerințele. în
cercările de amestec din afară meni
te să provoace derută și reținere în 
rîndurile cetățenilor.

Forța de atracție a programului po
litic al comuniștilor italieni își are 
izvorul în aceea că el este rodul 
unei analize profunde a realităților, 
al aplicării creatoare și autonome a 
teoriei revoluționare la particularită
țile specifice, la condițiile 
naționale și sociale ale 
același timp, un factor 
al avansului electoral al P.C.I. îl con
stituie politica de largă colaborare cu 
toate forțele progresiste, democratice, 
— cu partidele socialiste, inclusiv 
cu masele largi ale catolicilor. în 
acest spirit, P.C.I. a lansat în pro
gramul lui electoral propunerea de

istorice, 
țării. In 
hotărîtor

alcătuire a unui „guvern de salvare 
națională", format din toate forțele 
democratice și populare ale țării. 
Este prin el însuși adine semnifica
tiv faptul că la actualele alegeri pe 
listele prezentate de P.C.I. au figu
rat candidați independenți, presti
gioase personalități politice și cul
turale fără de partid.

Justețea acestei poziții a fost con
firmată de înseși rezultatele scrutinu
lui, care au dat expresie pregnan
tă voinței poporului de înnoire de
mocratică, au pus cu putere la or
dinea zilei deschiderea unei pagini 
noi în viața politică a țării, de- 
monstrînd necesitatea participării co
muniștilor. a celorlalte forțe de stin
gă, democratice, muncitorești, la con
ducerea statului. în spiritul acestui 
„mandat" exprimat clar la urne, 
P.C.I. s-a adresat stăruitor tuturor 
forțelor naționale democratice pentru 
realizarea unei largi platforme de ac
țiune comună, cu scopul de a se a- 
sigura depășirea dificultăților actua
le și redresarea situației economice 
și sociale, soluționarea marilor pro
bleme în conformitate cu interesele 
întregului popor, pentru înflorirea și 
prosperitatea Italiei. „Succesul P.C.I., 
care determină o deplasare spre 
stingă în parlament și în țară, 
în condițiile crizei economice și po
litice — a declarat secretarul gene
ral al P.C.I., Enrico Berlinguer — face, 
tot mai evident faptul că Italia poate 
ieși din criză numai prin participarea 
întregii mișcări muncitorești la con
ducerea politică a țării. în aceasta 
constă esența liniei principale a 
partidului comunist".

Salutînd strălucitul succes al Parti
dului Comunist Italian, comuniștii, 
întregul popor român își exprimă a- 
dinca satisfacție pentru rodnica e- 
voluție pe care o cunosc raporturile 
de prietenie, solidaritate ș£ colabo
rare tovărășească dintre 
P.C.I., bazate pe stima reciprocă și 
deplină egalitate, la dezvoltarea că
rora o contribuție hotărîtoare au a- 
dus întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășii Luigi Longo și Enrico Ber
linguer. Fără îndoială că dezvoltarea 
continuă a acestor raporturi va sluji 
intereselor ambelor țări și partide, 
extinderii raporturilor de colaborare 
între România și Italia, cauzei prie
teniei dintre poporul român și po
porul italian, intereselor păcii și so
cialismului.

în spiritul acestor relații, exprimă 
gîndurile întregului nostru popor 
urarea adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu comuniștilor italieni de a 
obține noi și noi succese în lupta 
pentru înnoirea democratică a Ita
liei. pentru bunăstarea și 
poporului italian, pentru 
progres.

„Cooperarea culturală

în perspectiva 
noii ordini economice

mondiale”
Tema mesei rotunde de la Paris

PARIS 23 — Corespondentul nos
tru transmite : La Palatul UNESCO 
din Paris au început miercuri lucră
rile mesei rotunde avînd ca temă 
„Cooperarea culturală în perspectiva 
noii ordini economice mondiale".

dezbateri participă oameni de 
oameni de știință, cultură și 
din numeroase țări ale lumii, 
care și România.
cuvîntul de deschidere, direc- 
general al UNESCO. Amadou 

in-

P.C.R. și

Dumitru

fericirea 
pace și

ȚINU

alegerilor AFRICA DE SUD

administrative
Roma, P.C.I. - primul partid politic

ROMA 23. — Corespondetnul Ager
pres transmite : Paralel cu scrutinul 
legislativ anticipat, care a condus la 
desemnarea membrilor Camerei de- 
putaților și Senatului, în Italia au 
avut loc, după cum s-a anunțat, în 
zilele de 20 și 21 iunie, alegerile co
munale și provinciale în cinci orașe 
și provincii importante — Roma, Ge
nova, Bari, Ascoli-Piceno și Foggia 
(unde scrutinul s-a desfășurat pe 
baza sistemului majoritar) — precum 
și în unele comune mai mici, unde 
S-a votat prin sistemul proporțional. 
De asemenea, au avut loc alegeri 
pentru Consiliul regional sicilian.

Rezultatele scrutinului pentru or
ganele administrative locale au a- 
dus. ca și alegerile parlamentare, noi

La
și concludente victorii ale Partidu
lui Comunist Italian și ale forțelor 
de stingă, in general.

Un mare succes a obținut partidul 
comunist la Roma, devenind, cu 35,5 
la sută din voturi și 30 de consilieri 
comunali, primul partid politic al 
capitalei italiene. în provincia Roma, 
P.C.I. a obținut 37,5 la sută din vo
turi și 17 mandate de consilieri, cu 
două mai mult decît P.D.C. La Ge
nova. P.C.I. a cîștigat cinci noi locuri 
de consilieri în consiliul comunal, 
întărind forța coaliției de stingă, care 
conduce de aproape doi ani capitala 
Liguriei. Succese însemnate au fost 
înregistrate și în alegerile regionale 
din Sicilia, precum și in comune de 
mai mică importanță.

Declarațiile tovarășului Enrico Berlinguer
După cunoașterea rezultatelor vo

tului — atit în alegerile parlamentare, 
cit și in cele pentru organele loca
le — atenția partidelor politice și a 
observatorilor este îndreptată acum 
spre evoluția politică ulterioară, spre 
formulele politice care vor fi exami
nate în cursul tratativelor și consul
tărilor pentru formarea noului gu
vern.

într-un interviu acordat Televiziu
nii italiene, secretarul general al 
P.C.I., Enrico Berlinguer, a arătat, 
printre altele, că „avansarea P.C.I., 
deplasarea spre stingă care s-a înre
gistrat ca urmare a acestei avansări 
în compoziția parlamentului și în si
tuația generală, ca și gravitatea cri
zei economice și politice italiene pun 
și mai pregnant în evidență faptul 
că ieșirea din criză nu este posibilă 
decît prin realizarea unei participări 
a întregii mișcări muncitorești Ia 
conducerea politică a țării". „Aceasta, 
a adăugat secretarul general al P.C.I., 
rămîne poziția noastră fundamentală, 
în ce privește propunerile imediate 
de formare a guvernului, noi le-am 
avansat în timpul campaniei electo
rale ; acum așteptăm ca P.D.C. să

prezinte propunerile sale". în con
text, Enrico Berlinguer a relevat că 
propunerea pentru un guvern de lar
gă convergență democratică, care să 
cuprindă și P.C.I., răspunde cel mai 
bine intereselor generale ale tării și 
situației excepționale in care se află 
aceasta.

★

La rîndul său, secretarul general al 
P.S.I., Francesco de Martino, a de
clarat că „socialiștii vor continua să 
acționeze pentru formarea unui gu
vern de amplă coaliție, care să in
cludă întreaga stingă". Această po
ziție a noastră — a adăugat de Mar
tino — pare să fie astăzi mai via
bilă ca oricînd. ținind cont de rezul
tatele alegerilor, care au dus la o în
semnată întărire a stingii.

Referindu-se la ideea guvernului 
de coaliție, propus de P.C.I. și P.S.I.. 
secretarul național al P.R.I., Oddo 
Biasini, a arătat, intr-un interviu a- 
cordat ziarului „La Repubblica". că 
este, desigur, corect, mai ales după 
rezultatele alegerilor, să se tindă spre 
o soluție care să urmărească co
interesarea și a P.C.I.

Acțiunile împotriva 
politicii de apartheid 

iau amploare
PRETORIA 23 (Agerpres). — în Re

publica Sud-Africană, aria demonstra
țiilor antiapartheid și de protest îm
potriva regimului rasist al premieru
lui Vorster continuă să se extindă, 
in ciuda reprimării sîngeroase a ma
nifestațiilor organizate, in 18 aglome
rări urbane, de populația africană, in 
ultimele zile — transmit agențiile in
ternaționale de presă. Miercuri. în o- 
rașele Dubeton și Jouberton au a- 
vut loc mari demonstrații de protest 
fată de actele de violență comise de 
poliția sud-africană împotriva parti- 
cipanților la acțiunile antiapartheid, 
soldate, potrivit ultimelor aprecieri 
oficiale, cu moartea a 143 de per
soane și rănirea a aproape 1 150. Ca 
și in cazul demonstrațiilor antiapart- 
heid de la Soweto, aparatul repre
siv a intervenit cu brutalitate. îm- 
prăștiindu-i pe participanți, în ma
joritate elevi și studenți.

Afirmațiile oficialităților de la Pre
toria cu privire la o pretinsă reve
nire a situației „la normal" în ora
șele unde au avut loc puternice de
monstrații ale populației de culoare 
— relevă agențiile de presă — sînt 
infirmate de prezența în 18 centre 
urbane locuite de africani a unor 
puternice unități ale poliției, în sta
re de alertă.

Deschiderea sesiunii de vară a Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva

DE PRETUTINDENI

La 
stat, 
artă 
între

în 
torul
Mahtar M’Bow, a subliniat că 
staurarea unei noi ordini economice 
mondiale — mai juste, mai echita
bile — presupune o cooperare cultu
rală întemeiată pe respectul reci
proc al suveranității și originalității 
popoarelor, într-o lume în care forța 
și ideile de dominație să fie abolite 
pentru totdeauna.

în continuare a luat cuvîntul Willy 
Brandt, fost cancelar al R. F. Ger
mania, laureat al Premiului Nobel 
pentru pace, care s-a pronunțat pen
tru participarea țărilor socialiste la 
„dialogul Nord-Sud“ în pregătirea 
conferinței asupra cooperării econo
mice internaționale. Evocînd Actul 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, vorbitorul 
și-a exprimat satisfacția pentru e- 
voluția schimburilor economice și 
tehnologice între țările de pe con
tinent și a subliniat necesitatea de 
a se continua cu hotărîre soluțio
narea problemelor securității, mai a- 
les în domeniul controlului și limi
tării armamentelor. El și-a manifes
tat încrederea că următoarele etape 
în aplicarea Actului final al Confe
rinței de la Helsinki vor consolida 
aceste succese și vor acorda aten
ția cuvenită cooperării culturale.

GENEVA 23 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva s-au re
luat lucrările Conferinței Comitetu
lui pentru dezarmare. România parti
cipă la această reuniune cu o delega
ție condusă de reprezentantul perma
nent al țării noastre pe lingă Oficiul 
O.N.U. din Geneva, ambasadorul 
Constantin Ene.

în atenția actualei sesiuni de vară 
a comitetului se află teme privind 
problematica complexă a dezarmării, 
transmise acestui organism multilate
ral de negocieri de către Adunarea 
Generală a O.N.U.

în ședința inaugurală au prezentat 
pozițiile țărilor lor reprezentanții 
S.U.Ă., U.R.S.S. și Japoniei.

După cum se cunoaște, lucrările 
sesiunii de primăvară a comitetului, 
care s-au încheiat la 22 aprilie, nu au 
înregistrat elemente substanțiale de 
progres care să dea satisfacție opi
niei publice internaționale. ce aș
teaptă măsuri concrete în vederea 
intensificării eforturilor pentru ne
gocierea unor acorduri reale de de
zarmare.

Raportate la chestiunile esențiale ale 
cursei înarmărilor și ale dezarmării, 
în primul rînd ale dezarmării nuclea
re, rezultatele obținute de-a lungul 
anilor de către comitet nu au fost pe 
măsura dezideratelor și speranțelor 
pâ care popoarele și le pun în legă
tură cu activitatea acestui organism.

manifestație
muncitorească la Madrid

Aceasta cu atit mai mult cu cit, an 
de an, cheltuielile pentru înarmare 
capătă dimensiuni astronomice, care 
generează pericole grave pentru 
pacea și securitatea internațională. 
Un număr tot mai mare de state, în 
special mici și mijlocii, și-au expri
mat, de aceea, nemulțumirea atit la 
O.N.U., cit și în cadrul comitetului, 
cerind acțiuni ferme și imediate pen
tru oprirea cursei înarmărilor, in 
special a celor nucleare, pentru 
dezarmare. în pofida numeroaselor 
recomandări din partea O.N.U., comi
tetul este menținut însă în afara pro
blemelor reale pe care le reprezintă 
cursa înarmărilor și dezarmarea, ocu- 
pindu-se de aspecte secundare, care 
sînt, practic, lipsite de semnificație 
pentru rezolvarea problemelor de 
fond. S-a format, de aceea, un pu
ternic curent de opinie care cere îm
bunătățirea activității comitetului, 
pentru ca acesta să-și poată îndeplini 
mandatul cu care a fost învestit.

La lucrările în curs ale comitetului, 
delegația română va acționa în conti
nuare pentru scoaterea negocierilor 
de dezarmare din imobilism și reali
zarea de pași concreți în domeniul 
dezarmării, pe baza documentului 
privind poziția României în proble
mele dezarmării, în primul rînd ale 
dezarmării nucleare, și în instaurarea 
unei păci trainice în lume, document 
prezentat de țara noastră la ultima 
sesiune a Adunării Generale.

MADRID 23 (Agerpres). — Poliția 
spaniolă a împrăștiat cu bombe fu
migene o manifestație muncitoreas
că de mari proporții care s-a desfă
șurat la Madrid sub lozinca ..am; 
nistie-libertate". Potrivit agenției. 
Reuter, oamenii muncii madrileni 
au organizat cu 
dintre cele 
îndreptate 
democratice 
la sfirșitul 
prezent.

Sesiunea 
parlamentului 

R. S. Cehoslovace

Potrivit 
muncii 

i acest prilej una 
mai mari manifestații 
împotriva politicii anti- 
a guvernului spaniol, de 
războiului civil pină în

PRAGA 23 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Praga s-au 
încheiat, miercuri, lucrările sesiunii 
comune a Camerei Poporului și Ca
merei Națiunii ale Adunării Fede
rale a R.S. Cehoslovace. Deputății 
au dezbătut și aprobat proiectele de 
lege -cu privire la planul cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale pe 
perioada 1976—1980, execuția defini
tivă a bugetului de stat pe anul 
1975.

• RECUPERA
REA ANVELOPELOR. Un 
țiglar din Alfstedt, localitate 
din apropiere de Bremerhaven 
(R.F.G.), a propus un sistem de. 
utilizare practică a cauciucurilor 
uzate. Procedeul este foarte 
simplu : anvelopele sint tă
iate in lungime, eliminîndu-se 
„flancurile". Benzile obținute 
astfel sînt montate una pe față, 
alta pe dos. Produsul înlocuiește 
cu succes țigla pentru acoperi
șurile de hangare, uzine, șo- 
proane și grajduri de vite. în- 
trucît recuperarea cauciucurilor 
uzate constituie o preocupare a 
serviciilor edilitare în cadrul 
ofensivei împotriva poluării și 
degradării mediului ambiant, 
Oficiul vest-german de invenții 
a decis să breveteze pe inge
niosul meșteșugar.

• RETROSPECTIVĂ 
ASUPRA ARTEI ȚESU
TULUI. Un atlas istoric al 
tehnicilor țesutului este în curs 
de întocmire în Polonia. Auto
rul său, Adam Nahlik, om de 
știință și desenator din Lodz 
care lucrează în domeniul in
dustriei textile, și-a consacrat 
mulți ani de viață pentru ela
borarea lucrării. Atlasul va per
mite să se determine originea 
țesăturilor antice și epoca re
alizării. Adam Nahlik a publi
cat deja pe această temă circa 
40 de articole, inspirate de nu
meroasele investigații făcute de 
el atit în Polonia, cit și în străi
nătate. Dar cea mai mare pa
siune a vieții sale este reconsti
tuirea țesăturilor vechi. Nahlik 
colaborează în acest scop cu o 
cooperativă specializată din 
Lodz, căreia îi furnizează pro
iectele și materialele documen
tare necesare.

agențiile de presă transmit
Convorbiri polono-ame- 

rîCOnO. wiuiam Simon, ministrul 
trezoreriei al S.U.A., și-a încheiat 
vizita oficială la Varșovia. El a fost 
primit de E. Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. și de P. Ja- 
roszewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polorte, a avut con
vorbiri cu omologul său polonez, H. 
Kisiel, precum și cu alți membri ai 
guvernului polonez. Au fost abordate 
probleme economice, financiare și 
comerciale de interes comun, acor- 
dindu-se o atenție deosebită căilor 
de dezvoltare a raporturilor econo
mice și comerciale dintre cele două 
țări.

Declarație comună anglo- 
franceză La tnc^eierea unei no' 
runde de convorbiri oficiale care au 
avut loc, miercuri, la Londra, între 
președintele Franței, Valâry Giscard 
d’Estaing, și premierul britanic. Ja
mes Callaghan, a fost dată publici
tății o declarație comună. Documen
tul precizează că președintele Fran
ței și premierul britanic se vor în- 
tilni, pe viitor, o dată pe an. în mod 
alternativ, in una din cele două țări, 
pentru a discuta relațiile bilaterale 
și problemele legate de apartenența 
celor două țări la Piața comună. Mi
niștrii afacerilor externe ai 
două țări se vor intîlni, la 
lor, o dată pe an.

celor 
rîndul

în vi-Starea de urgență
goare în Columbia din iunie 
fost ridicată — s-a anunțat oficial la

Consilieri Ligii Arabe examinează
situația din Liban

CAIRO 23 (Agerpres). — Miercuri 
s-a întrunit la Cairo Consiliul Ligii 
Arabe, la nivelul reprezentanților 
permanenți ai țărilor membre, pen
tru a examina situația dm 
informează agenția M.E.N.

Discuțiile de miercuri au 
pe marginea unui raport
consiliului de secretarul general al 
Ligii Arabe, Mahmud Riad, care a 
efectuat, timp de zece zile, vizite suc-

Liban

avut loc 
prezentat

cesive Ia Damasc și Beirut. Rapor
tul se referă îndeosebi la aspectele 
tehnice. financiare și militare pe 
care le ridică trimiterea forțelor de 
pace arabe in Liban.

Generalul Mohamed Aii Fahmi, 
secretar general adjunct pentru pro
blemele militare al Ligii Arabe, a 
declarat, potrivit Agenției France 
Presse, că forțele de pace arabe 
și-au început efectiv misiunea in 
Liban.

Bogota. După cum a apreciat _ șeful 
statului, ___
ordinea publică a 
tabilită pe întreg

Alfonso Lopez Michelsen, 
fost pe deplin res- 
teritoriul tării.

Franței a avut 
omagială orga-

La Institutul 
loc o festivitate 
nizată de Academia de arte fru
moase, cu prilejul centenarului 
Constantin Brâncuși. în prezen
ța a numeroși academicieni, ar
tiști plastici, oameni de artă și 
cultură, președintele academiei, 
Louis Leygue. a evocat pe larg 
viața și opera marelui sculptor 
român, care a influențat profund 
evoluția creației plastice con
temporane.

și Italia). „Cei nouă" nu au reușit să 
ajungă la un acord in privința re
prezentării Pieței comune la confe
rința de la Porto Rico. Acest eșec, se 
apreciază în cercurile din Bruxelles, 
riscă să înrăutățească și mai mult 
relațiile dintre grupul țărilor mici din 
Piața comună (Belgia. Olanda. Lu
xemburg, Danemarca și Irlanda) și 
cel al țărilor mari (R.F.G., Franța, 
Marea Britanie și Italia), care vor 
participa la. conferința de la Porto 
Rico.

• CEAS DE MINĂ Șl 
CALCULATOR. Mașină e- 
lectronică de calcul într-un ceas 
de mină ! Această performanță 
în domeniul miniaturizării cal
culatoarelor aparține unor in
gineri din Statele Unite. în noul 
dispozitiv, mecanismul ceasor
nicului este îmbinat cu un bloc 
de calcul fixat pe .o schemă in
tegrală superminiaturizată. „Hi
bridul" ceas de mină este pre
văzut cu 22 de clape minuscule 
pentru efectuarea celor patru 
operațiuni aritmetice, precum și 
a unor calcule procentuale. Re
zultatul acestor calcule apare 
înscris pe cadranul ceasului.

• VIDEOPICUP. R8-
firma olandeză „Phi-

a prezentat presei proto- 
unui videopicup care 

fi conectat la orice tele-

Delegațiile indiană și pa
kistaneză au încePut- miercuri, 
la Delhi, tratative pentru finaliza
rea unui acord cu privire la restabili
rea legăturilor feroviare dintre cele 
două țări prin punctul de frontieră 
Wagah—Attari. Concretizarea detali
ilor acestui acord va facilita reluarea 
traficului de pasageri și mărfuri pe 
liniile ferate, cel mai tirziu la jumă
tatea lunii viitoare.

Piața comună nu v8 “ re‘ 
prezentată la Conferința economică 
de la Porto Rico, la care vor partici
pa un număr restrîns de țări occi
dentale (S.U.A.. Japonia, Canada. Ma
rea Britanie, R.F. Germania. Franța

Fondul Monetar Interna
țional 8 anuntat va organiza, 
la 14 iulie, o nouă vînzare la lici
tație a unor cantități de aur. Licita
țiile au un dublu obiectiv — crearea 
unui fond special destinat sprijinirii 
țărilor în curs de dezvoltare și aban
donarea treptată a rolului metalului 
galben de principal element al siste
mului monetar internațional.

Faliment. princ>palul trust <5e 
presă din Belgia, în fruntea căruia 
se afla marele ziar de dreapta „De 
Standaard". a dat faliment, avind o 
datorie de 900 milioane franci bel
gieni.

La Geneva 8 8VUt loc’ 18 23 
iunie, o nouă rundă de convorbiri 
între delegațiile sovietică și ame
ricană participante la tratativele 
privind reducerea armamentelor stra
tegice ofensive.

în Uniunea Sovietică a fost lansată 
stația orbitală „Saliut-5“

Stația științifică orbitală „Saliut-5“ 
a fost plasată pe o orbită cireum- 
terestră avind următorii parametri : 
distanța maximă de 1a suprafața 
Terrei — 260 km, distanța minimă 
— 219 km, perioada de rotație — 89 
minute, iar înclinația orbitei față de 
planul ecuatorial de 51,6 grade.

Potrivit informațiilor primite, toa
te aparatele instalate la bordul sta
ției funcționează normal.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — în 
conformitate cu programul de cer
cetare a spațiului cosmic, in Uniu
nea Sovietică a fost lansată, marți, 
stația orbitală științifică ,.Saliut-5“ 
— informează agenția T.A.S.S. Mi
siunea acesteia constă in efectuarea 
de cercetări tehnico-științifice și de 
experimente, precum și in verifi
carea construcției lui „Saliut-5“, a 
sistemelor de bord și a aparaturii 
stațiilor orbitale.

cent, 
lips“ 
tipul 
poate 
vizor. Pe discurile sale sînt im
primate imagini alb-negru și 
color, însoțite 
sonore, 
rată de 
binația 
sonore 
frată“ de o rază laser de mică 
intensitate. Printr-un sistem 
special, semnalele vizuale sint 
proiectate pe ecranul televizo
rului. Imaginea poate fi redată 
mai alert sau mai lent. Ea poate 
fi. de asemenea, reluată sau o- 
prită mai mult timp. în afară 
de acest avantaj, videodiscul 
oferă telespectatorilor posibili
tatea optării pentru anumite 
programe — film, teatru, lecții.

de înregistrări 
Fiecare disc are o du- 

o jumătate de oră. Com- 
de semnale vizuale și 

de pe disc este „desci-

de 
vi
de 

sau
ca

• „EXPERIMENTUL 
SUZUKI". . Este, desigur, un 
fapt excepțional ca un copil 
4—5 ani să interpreteze la 
oară, cu succes, pe o scenă 
concert, bucăți de Vivaldi 
Paganini. Dar nu e nevoie
acest copil să fie un talent pre
coce — susține violonistul și 
profesorul de muzică japonez 
Shinicki Suzuki ; este suficient 
ca micul muzician să fie pregă
tit după o metodă care-i dez
voltă mai repede aptitudinile. 
„Trebuie să înveți a face mu
zică așa cum înveți limba ma
ternă"— iată ideea călăuzitoare 
a „experimentului Suzuki". 
Practic, atunci cînd copiii își 
încep lecțiile, sînt lăsați „să se 
joace" cu instrumentele, ascultă 
discuri și sînt puși să reproducă 
sunetele cit mai corect. E faza 
învățatului „după ureche". Abia 
după ce s-au familiarizat cu 
arcușul și strunele viorii fac, 
treptat, cunoștință cu notele. 
Orchestre formate din copii ast
fel pregătiți dau concerte apre
ciate ca depășind nivelul de a- 
matori.
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