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lutrărilor impun

DISCIPLINĂ SPORITĂ,

BUNĂ ORGANIZAREA MUNCII
Din unitățile agricole sosesc zilnic noi vești despre succesele ob

ținute de lucrătorii ogoarelor in bătălia pe care o desfășoară pentru 
încheierea grabnică a lucrărilor de întreținere la toate culturile pră- 
șitoare, aplicarea udărilor sau strînsul furajelor. De la o zi la alta, 
tot mai multe sînt județele care anunță începerea secerișului la orz. 
Este de așteptat ca pînă la sfîrșitul acestei săptămîni aria secerișului 
să se extindă in toate județele din sud și din cimpia de. vest a țării. 
Putem spune deci că ne aflăm intr-un moment al activității agricole 
cu cea mai bogată agendă de lucrări și urgențe. într-un moment in 
care fiecare oră, fiecare zi ciștigate înseamnă belșug de recoltă, în
seamnă bunăstare pentru întreaga țărănime, pentru întregul popor. 
Pentru că de modul în care se asigură executarea acestor lucrări, în
cadrarea lor în perioadele impuse de tehnologiile de producție depind 
in mare măsură realizarea în 1976 a unor recolte mari la toate cul
turile și pe toată suprafața agricolă a țării, înfăptuirea din primul an 
al actualului cincinal a sarcinilor importante stabilite de cel de-al 

. XI-lea Congres al partidului pentru dezvoltarea agriculturii.

COMUNICATULUI 
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ROMÂNO-TURCE
La palatul prezidențial „Cankaya" 

din Ankara a avut loc joi dimineața 
ceremonia semnării Comunicatului 
comun și a altor documente româno- 
turce, moment de o deosebită în
semnătate în istoria bunelor ra
porturi dintre România 
care deschid noi și ample 
de colaborare fructuoasă 
două țări, în interesul 
român și turc, al păcii și ____
în Balcani, în Europa și în întreaga 
lume.

La ora 10.00 președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Fahri Koru- 
tiirk intră în salonul de ceremonii al 
palatului prezidențial. Sint arborate 
drapelele de stat ale României și 
Turciei.

Sînt prezenți tovarășii Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guvernu
lui, George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Constantin Mi- 
tea, consilier al președintelui repu
blicii, Constantin Stanciu, Nicolae 
Pleșiță și Ion Bogdan — adjuncți de 
ministru, celelalte persoane oficiale 
române.

Sint prezenți, de asemenea, Su
leyman Demirel, primul ministru al 
Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, 
ministrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului turc, inalte o- 
ficialități civile și militare, ziariști 
turci și străini.

și Turcia, 
posibilități 
intre cele 
popoarelor 
cooperării

Intr-un cadru solemn, cei doi șefi 
de stat semnează Comunicatul comun 
cu privire la vizita oficială a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. in Turcia.

în prezența celor doi președinți au 
fost semnate :

— înțelegerea privind aplicarea 
Acordului româno-turc pe termen

lung de colaborare in domeniile e- 
conomic și tehnic in sectoarele pe
trolier, minier și energetic ;

— Protocolul in probleme econo
mice și comerciale ;

—- Acordul de colaborare in do
meniul poștelor și telecomunicații
lor. Documentele au fost semnate de

Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, și, respectiv, de Halii 
Bașol, ministrul comerțului, și Nahit 
Mentese, ministrul transporturilor.

— Aranjamentul de cooperare știin
țifică și tehnologică, semnat de 
George Marin, ambasadorul României 
la Ankara, și de Nabi Bor, șecretar

general al Consiliului cercetărilor 
științifice și tehnice din Turcia.

După semnarea documentelor, cei 
doi șefi de stat iși string mîinile 
indelung, cu căldură, se îmbrăți
șează.

Președintele Fahri Korutiirk și 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit alocuțiuni.

Subordonată acestor obiective ma
jore, perioada în care ne aflăm cere 
dinamism, organizare temeinică, or
dine și disciplină în îndeplinirea de 
către fiecare colectiv, de către fie
care lucrător a sarcinilor zilnice ce 
le revin. în înfăptuirea acestor im
perative nu pot fi admise nici un fel 
de defecțiuni, oricît de mici ar fi, 
mai ales acum, cind recolta se află in 
miinile noastre. Iată de ce este ne
cesar ca, de la nivelul comaiRfemen- 
telor județene, pînă la ultimul om 
din agricultură, pe primul plan să 
fie pusă organizarea bună a trebu
rilor potrivit recomandărilor clare și 
precise ale specialiștilor. în acest 
context, coordonarea directă, la fața 
locului, a desfășurării lucrărilor a- 
gricole de către factorii de condu
cere din cooperative, specialiștii de la 
direcțiile agricole, minister. Uniunea 
națională a cooperativelor agricole, 
respectarea judicioasă, strictă, a sar
cinilor pe ore, zile, om, participarea 
tuturor locuitorilor la munca cimpu- 
lui sînt necesități de cea măi strin
gentă actualitate in agricultură.

Potrivit indicațiilor comandamen
tului central pentru agricultură, o- 
biectivul major al acestor zile 
îl constituie încheierea, în județele 
din sudul și vestul țării, a tuturor 
lucrărilor de întreținere la culturile 
prășitoare. încă la începutul acestei 
săptămini, două județe — Bihor și 
Olt — au anunțat terminarea celei 
de-a treia prașile manuale la sfecla 
de ’zahăr și floarea-soarelui, iar în 
alte trei județe — Teleorman, Ilfov 
și Buzău — această lucrare se pre
vede a fi terminată într-o zi, două. 
Realizări remarcabile au obținut uni
tățile agricole din județele Olt și 
Arad, care au raportat încheierea 
celei de-a treia prașile la' cultura 
porumbului. într-un stadiu avansat 
se află această lucrare și în coope
rativele agricole din județele Bihor 
și Teleorman, unde, in condițiile 
menținerii unei viteze de lucru 
15 000—20 000 hectare pe zi, în 
mult două zile, prășitul ar putea 
terminat. La aplicarea udărilor 
evidențiază in mod deosebit activita
tea desfășurată în unitățile agricole 
din județul Brăila, unde, pe baza 
unui program elaborat sub directa 
îndrumare a comandamentului jude
țean. sint mobilizate pentru irigații 
toate agregatele de udare din județ.

Există o corelație directă între re
zultatele obținute în aceste județe și 
climatul de ordine și disciplină în 
care se desfășoară activitatea in uni
tățile agricole. Se dovedește astfel, o 
dată mai mult, ce puteri cu adevărat 
nebănuite descătușează munca unită, 
clădită pe spirit de echipă, pe o ac
tivitate temeinic organizată. Și fap
tul este cu atit mai îmbucurător 
cu cit, în zilele ce urmează, va fi 
nevoie de și mai multă energie, hăr
nicie și dăruire pentru executarea

de 
cel 
fi 
se

pentru dezvoltarea agriculturii, 
exemplară a volumului mare de iu-, 
crări ce ne așteaptă. încetățenirea 
unui climat de strictă disciplină și ' 
răspundere constituie o obligație e- 
sențială a tuturor conducerilor din 
unitățile agricole, a comandamente^ 
lor județene și comunale, datoare să 
vegheze cu atenție la respectarea cu 
strictețe a programului de muncă din 
agricultură. Faptul că, în unele uni
tăți agricole, mai au loc abateri de 
la normele legale care- stau la baza 
organizării producției și a muncii în 
agricultură face dovada că în acele 
unități munca politico-educativă este 
slabă. Cum altfel poate fi_ interpretat 
faptul că acum, în plină vară, in 
unele cooperative agricole din jude
țele Dolj, Ialomița sau Tulcea nu s-au 
scos în cîmp sau nu se folosesc nici 
50 la sută din utilajele de udare ? 
Cum poate fi admis ca amenajări 
pentru care s-au cheltuit sume mari 
de bani să fie lăsate în părăsire. în 
timp ce plantele se ofilesc din lipsă 
de apă ? Neajunsuri serioase se ma
nifestă în unele cooperative agricole 
din județele Constanța, Tulcea, Arad 
ș.a. la întreținerea culturilor. în 
timp ce în unități din nord-vestul 
tării — de pildă, cooperativa „So
meșul", Satu-Mare — cooperato
rii sînt aproape pe terminate cu 
cea de-a cincea prașilă la po
rumb, în multe unități din județele 
amintite, acum, în pragul secerișu
lui, nici nu a început măcar prașila 
a treia manuală.

Asemenea stări de lucruri obligă la 
reflecție și, mai ales, la acțiuni fer
me, pentru eliminarea oricăror for
me de încălcare a disciplinei mun
cii, a normelor care stabilesc sarci
nile și răspunderile consiliilor de con
ducere și specialiștilor din coopera
tivele agricole. Pentru că toate aces
tea implică spiritul de responsabili
tate al organizațiilor de partid, al 
tuturor lucrătorilor, de la specialistul 
din unitatea agricolă pînă la direc
torul general al direcției agricole, de 
la aceștia pînă la responsabilii și 
membrii tuturor formațiilor de lu
cru. Iată de ce este necesar să se 
intervină mai energic, mai ferm 
pentru întronarea, în cadrul fie
cărei formații de lucru, a unui cli
mat de ordine, disciplină și' răspun
dere in îndeplinirea sarcinilor încre
dințate. Grija maximă trebuie să o 
constituie manifestarea practică, 
concretă, nu în vorbe, ci în fapte, a 
spiritului comunist de a rezolva pro
blemele, de a nu lăsa pe mîine nimic 
din ce se poate face azi. Mobili- 
zînd puternic forțele materiale și u- 
mane ale satelor, unind într-un sin
gur șuvoi energiile oamenilor muncii 
de pe ogoare, să facem totul pentru 
a îndeplini exemplar toate sarcinile 
ce ne stau în față, pentru a pune 
baze solide recoltelor sporite de ce
reale și alte produse agricole pre
văzute a se obține în acest prim an 
al cincinalului.

Noi obiective industriale la Tîrgu Jiu

Cuvintul președintelui
Fahri Korutiirk

Relațiile noastre, care au cunoscut 
o tnare dezvoltare intr-un timp 
foarte scurt, au atins cel mai înalt 
nivel prin vizita întreprinsă de Ex
celența Voastră in țara noastră. Con
vorbirile desfășurate timp de două 
zile, intr-o ambianță de sinceritate 
și înțelegere, au dat expresie con
vingerii 
turi în 
noastre.

Aceste 
etructive 
pentru 
pozitivi, 
puternică a colaborării dintre noi,

că vor fi făcute noi efor- 
colaborarea dintre țările

contacte fructuoase și con- 
au pregătit un teren fertil 
întreprinderea de noi pași 
pentru extinderea și mai

în viitor, în interesul celor două na
țiuni ale noastre.

Relațiile dintre țările noastre, care 
se dezvoltă intr-un spirit de deplin 
respect față de regimurile existente 
în ele. constituie un exemplu in ce 
privește punerea in aplicare a Actu
lui de la Helsinki.

Cu prilejul acestei ceremonii de 
semnare a Comunicatului comun cu 
privire la vizita Excelenței Voastre, 
care ați adus o mare contribuție la 
întărirea păcii în Balcani și în Eu
ropa, ridic o cupă de șampanie pen
tru dezvoltarea și mai puternică' în 
viitor a colaborării turco-române. 
(Aplauze)

După semnarea Comunicatului comun

Cuvintul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Excelențe,
Doresc să-mi exprim satisfacția 

pentru rezultatele deosebit de pozi
tive ale vizitei 
voastră.

în aceste două 
vorbiri privind o 
rare, in diferite domenii, între țările 
noastre, precum și cu privire la 
unele probleme care preocupă astăzi . 
omenirea. Este o deosebită bucurie 
pentru mine că în cursul acestor 
convorbiri s-a evidențiat dorința co
mună de a extinde colaborarea din
tre țările noastre, concretizată și in 
acordurile și documentele care au 
fost semnate astăzi.

De asemenea, și asupra probleme
lor internaționale pe care le-am 
discutat — atit in ce privește secu
ritatea europeană, situația din Bal
cani și în alte zone ale lumii, pre
cum și problemele subdezvoltării și 
dezarmării — am ajuns la concluzii 
comune cu privire la necesitatea in-

în țara dumnea-

zile am , avut con- 
mai bună colabo-

tensificării eforturilor țărilor noas
tre, impreună cu alte popoare, pen
tru o mai bună înțelegere între po
poare, pentru o lume mai dreaptă.

Semnarea Comunicatului comun 
de către cei doi șefi de stat mar
chează atit ințelegerile realizate, cit 
și dorința de a da noi dimensiuni 
relațiilor dintre țările noastre.

înainte de a ne despărți, domnule 
președinte, doresc să folosesc și a- 
cest prilej pentru a exprima mul
țumirile mele, ale soției și colabo
ratorilor mei, pentru primirea și os
pitalitatea deosebit de prietenească 
și călduroasă de care ne-am bucu
rat în tot timpul șederii noastre în 
Turcia.

Doresc poporului turc prieten cele 
mai mari succese pe calea dezvol
tării economico-sociale, a bunăstării 
și fericirii.

în așteptarea revederii în Româ
nia, urez o dezvoltare continuă 
prieteniei și colaborării intre 
poarele noastre. (Aplauze).

o Revista presei 
turce;
unor personalități 
ale vieții publice

ÎN PAGINA A 111 A

Plecarea din Ankara
Joi, după ceremonia semnării do

cumentelor oficiale româno-turce, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Republicii Turcia. Fahri 
Korutiirk, și doamna Emel Korutiirk, 
de primul ministru, Suleyman Demi- 
rel, și de alte personalități oficiale 
ale țării-gazdă, au părăsit palatul 
prezidențial „Cankaya", îndreptin- 
du-se spre aeroportul Esenboga.

Ca și în ziua sosirii, de-a lungul 
traseului care leagă capitala de ae
roport se aflau un mare număr de 
cetățeni ai Ankarei spre a saluta pe 
inalții oaspeți români, a-și exprima 
satisfacția pentru vizita făcută în 
orașul lor.

Pe aeroport, împodobit sărbăto
rește cu drapelele de stat ale Româ
niei și Turciei, o gardă militară. în 
ținută de paradă, prezintă onorul.

Cei doi șefi de stat iau loc pe po
diumul de onoare. Sînt intonate im
nurile de stat ale României și Tur
ciei, în timp ce, în semn de salut, 
sînt trase 21 de salve de artilerie.

Cei doi președinți trec în revistă 
garda de onoare aliniată pe aeroport. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu iși iau rămas 
bun de la oficialitățile turcești ve
nite să-i conducă, de la membrii am
basadei române.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu iși iau un călduros rămas 
bun de la președintele Fahri Koru- 
tiirlc și doamna Emel Korutiirk. 
Oaspeți și gazde iși string mîinile 
îndelung, iși exprimă deosebita sa
tisfacție pentru rezultatele vizitei 
la Ankara, care marchează un nou 
moment important în cronica bune
lor relații ce leagă cele două țări și 
popoare, în ridicarea acestor rapor
turi pe o nouă treaptă a colaborării, 
atit pe plan bilateral, cit și inter
național.

La ora 11,30, avionul special 
pus la dispoziție de gazde oas
peților români decolează, îndrep- 
tindu-se spre Istanbul, următoarea 
etapă a vizitei Oficiale în Turcia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

în zona industrială din nordul mu
nicipiului Tg. Jiu au inceput., lucră
rile de construcție la două impor
tante obiective industriale ale cinci
nalului actual : întreprinderea de 
mașini-unelte pentru presare și for
jare și Combinatul de articole teh-

nice din cauciuc. Noile obiective, îm
preună cu alte capacități nou con
struite sau modernizate vor ridica 
producția industrială pe ansamblul 
municipiului de 2,5 ori față de nive
lul anului 1975.

(Agerpres)

Mesajul de salut adresat de președintele 
Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu

Mesajul de salut adresat de președintele
Statelor Unite ale Americii, 

Gerald Ford
ÎN PAGINA A VI-A

Vizita ministrului de finanțe al S. U. A
PAGINA A V-A

Pe aeroportul din Ankara, la plecarea spre Istanbul
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Sesizarea unui organ de partid sau 
de stat reprezintă nu numai o sim
plă manifestare a unui drept consti
tuțional, ci și o expresie grăitoare a 
democrației noastre socialiste, o im
portantă formă de legătură cu oa
menii muncii, de participare a aces
tora la conducerea activității sociale, 
încrederea poporului în partid, ex
periența acumulată de oamenii mun
cii în conducerea treburilor econo
mice și obștești au determinat, in 
ultimii ani, creșterea numărului de 
propuneri și sesizări cetățenești.

Faptul că prin propunerile și se
sizările adresate de oamenii muncii, 
organele de partid și de stat pri
mesc un sprijin deosebit în desco
perirea unor neajunsuri, în elabo
rarea măsurilor de îmbunătățire a 
activității în diferite domenii, in re
zolvarea problemelor generale și 
personale ce se ridică pe teren im
pune cu atît mai mult să se asi
gure cadrul cel mai prielnic exa
minării atente și valorificării efi
ciente a scrisorilor. Conducerea 
partidului nostru a subliniat in re
petate rinduri însemnătatea deo
sebită a acestei sarcini, punînd 
accentul pe obligația directă a 
activiștilor de partid și de stat, a 
cadrelor din toate domeniile de ac
tivitate — indiferent de funcțiile lor 
— de a dovedi o deosebită solicitu
dine în rezolvarea cererilor, sesizări
lor și propunerilor cetățenilor. în a- 
cfest spirit, la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C, al P.C.R. din 
13 aprilie 1976 s-a subliniat puter
nic necesitatea ca scrisorile oameni
lor muncii să fie analizate în pro
funzime și cu solicitudine, atrăgîn- 
du-se atenția asupra consecințelor 
negative pe care le pot avea igno
rarea sesizărilor judicioase sau apli
carea cu întîrziere a propunerilor 
valoroase.

Pornind de la aceste premise, rîn- 
durile de mai jos își propun să a- 
rate, succint, cum sînt primite, tra
tate și rezolvate scrisorile oameni
lor muncii la unul din comitetele ju
dețene de partid — respectiv Comi
tetul județean Constanța.

Mai întîi, cîteva date statistice, ne
cesare și importante. In anul 1975, 
comitetului județean de partid 
i s-au adresat, în scris și ver
bal, peste 9 000 de cetățeni — 
circa 5 000' prin scrisori, circa 4 000 
prin audiente. Proporția se păs
trează și în acest an, pînă la 31 mai 
fiind primite peste 2 500 scrisori, iar 
audiați peste 1 500 oameni. Nu insis
tăm asupra conținutului și probleme

lor ridicate în scrisori și audiențe — 
de o mare diversitate, îmbrățișînd 
numeroase domenii, dar avînd ca 
trăsătură comună spiritul de respon
sabilitate civică ; de această dată ne 
propunem să abordăm îndeosebi as
pectele muncii efective de exami
nare și rezolvare a sesizărilor și ce
rerilor adresate comitetului jude
țean de partid.

Potrivit unui sistem organizatoric 
bine pus la punct, scrisorile și pro
blemele inregistrate la comitetul 
județean sînt imediat transmise 
spre studiu și rezolvare activiștilor 

RESPONSABILITATEA FATA DE SCRISORILE
OHM MDHI - ȘARM DE PARTID

de partid, cadrelor de conducere din 
sectoarele respective ; de cele care 
sesizează probleme mai deosebite se 
ocupă membrii biroului și primul 
secretar. în felul acesta, mai mult 
de 80 la sută din situații și cazuri 
sînt rezolvate în termenul legal, sau 
chiar mai devreme. Multe din îm
bunătățirile aduse în anul trecut și 
în primul semestru al anului curent 
muncii in sectorul industrial și în 
construcții, în sectorul agricol, în 
comerț, în transportul public, în ge
neral în servicii și administrația de 
stat au fost realizate în urma inter
vențiilor cetățenești prin scrisori sau 
audiențe.

Dar, așa cum s-a arătat mai sus, 
procentul de rezolvări în terme
nul legal nu este încă de sută la 
sută, soluțiile date nu sînt absolut 
întotdeauna cele mai bune, eficienta 
scrisorilor și audiențelor nefiind în 
fiecare caz cea maximă. De ce ? 
Pentru că. pe parcursul procesului 
de examinare și rezolvare apar, în 
unele puncte și în anumite etape, 
diferite fenomene negative.

Trăsătura caracteristică în activita
tea cu scrisorile o constituie solicitu
dinea și responsabilitatea. Comitetele 

de partid ale municipiului Constanța 
și orașelor Mangalia și Medgidia, ale 
comunelor Ostrov, Băneasa sau Ol- 
tina, de la I.M.U.M. și cooperația 
de consum constituie într-adevăr 
exemplu de atenție și interes față 
de orice întimpinare venită din par
tea oamenilor muncii. Tocmai de 
aceea. în aceste locuri au fost trans
puse în practică cele mai multe pro
puneri judicioase, au fost soluționate 
cererile îndreptățite. Există însă și 
cazuri în care activitatea de solu
ționare a scrisorilor nu este privită cu 
răspunderea necesară unei importante

la CONSTANȚA
munci de partid. Un exemplu din Hîr- 
șova. Despre abuzurile președintelui 
C.A.P. și ale directorului I.R.I.C., des
pre afacerile acestora pe seama 
avutului obștesc au fost primite trei 
scrisori — la 5 august, la 6 octom
brie și la 20 noiembrie 1975. Orga
nele cărora li s-au trimis scrisorile 
spre cercetare au răspuns de fiecare 
dată că au fost făcute verificări, dar 
cele sesizate nu se adeveresc, „sus- 
numiții, care au munci de condu
cere, fiind considerați oameni cin
stiți", Pînă la urmă însă, la inter
venția directă și fermă a Comitetu
lui județean de partid s-a dovedit că 
sesizările erau îndreptățite, luîn- 
du-se, desigur, măsurile cuvenite. 
Dar de ce a trebuit să treacă atîta 
vreme și de ce a fost nevoie de in
tervenția comitetului județean ? Si
tuații similare se întîlnesc și la Di
recția agricolă județeană. Direcția 
comercială județeană, comitetele de 
partid din comunele Negru Vodă, 
Comana, Cogealac, Mircea Vodă 
sau Albești, și chiar la unele 

secții ale consiliului popular jude
țean. Acestea arată că încă nu toți 
activiștii, de partid și de stat, înțe
leg răspunderea partinică pe care o 
implică soluționarea scrisorilor, con
sideră aceasta, în mod superficial, 
ca o activitate de natură birocratică 
— manifestînd de fapt, ei înșiși, bi
rocratism.

Asemenea optici își găsesc expresie și 
în faptul că uneori, deși sesizările 
sînt examinate cu atenție și se re
cunoaște adevărul, nu se aplică mă
surile stabilite. Un cantaragiu de la 
moara din comuna Corbu a fost re-

clamat că falsifică bonurile de mă- 
ciniș, părtaș fiind cu însuși respon
sabilul morii. G.I.I.L. Constanța 
dispune cercetări, oare confirmă
adevărul celor sesizate, și însăr
cinează conducerea I.I.L. Medgi
dia să-i scoată din . muncă pe
cei doi vinovați. După un an
de zile însă responsabilul era în 
continuare pe același post, iar canta
ragiul fusese mutat la Albești ca... 
responsabil.

în același cadru se înscriu și ma
nifestări de tărăgănare a răspunsuri
lor. Au fost cazuri cînd scrisoarea a 
fost trimisă de colo-colo, a mai ză
cut și prin sertare, depășindu-se 
astfel, datorită neglijenței, termenul 
legal de soluționare.

Ca o paranteză la acestea, trebuie 
arătat că activitatea de soluționare 
a scrisorilor de către comitetele de 
partid este nu rareori îngreunată de 
faptul că necunoașterea legislației 
determină pe mulți cetățeni să se 
adreseze organului județean de par
tid cu probleme care, de fapt, țin de 
competenta notariatelor și altor fo
ruri administrative, chiar a condu
cerii întreprinderii sau instituției 
unde lucrează petiționarul.

Firesc, și necesar, se ridică între
barea : sînt cunoscute de forurile de 
partid minusurile ce mai există în 
munca cu scrisorile — și ce măsuri 
de îndreptare se aplică 7

„Da — ne spune tovarășul Ion Vîl- 
san, secretar al Comitetului județean 
de partid Constanța. Urmărim și a- 
nalizăm sistematic, la diferite inter
vale de timp, modul in care sînt 
tratate și soluționate scrisorile oame
nilor muncii — pe care le conside
răm seismografe ale activității în- 
tr-un compartiment sau altul al vieții 
economico-sociale. în luna februarie, 
spre exemplu, am discutat in birou 
modul în care au fost examinate și 
rezolvate scrisorile primite în anul 
1975. Apoi, în lumina indicațiilor 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din aprilie, am a- 
bordat aceeași problemă într-o șe
dință de secretariat din luna mai, 
urmind ca după încheierea primului 
semestru s-o înscriem din nou pe or
dinea de zi a unei noi ședințe a bi
roului comitetului județean. Conclu
ziile fiecărei analize au fost finali
zate, bineînțeles, în măsuri concrete. 
Exemplele criticabile, depistate de 
comisia de revizie sau de alți acti
viști ai comitetului județean sînt 
făcute publice in obișnuitele noastre 
adunări cu activul ; totodată, orga
nelor de partid sau de stat aflate în 
cauză li s-au stabilit termene ferme 
de lichidare a rămînerilor în urmă 
privind rezolvarea scrisorilor. In 
plus, pentru că de la sate vin cele 
mai multe scrisori ce dovedesc ne
cunoașterea legislației, în brigăzile 
complexe care se deplasează în cen
trele de comună sînt incluși juriști 
care să popularizeze legile și să răs
pundă la întrebări pe marginea pro
blemelor neelucidate pe plan local. 
Totodată, au fost stabilite măsuri 
pentru îmbunătățirea stilului de lu
cru al tovarășilor care se ocupă direct 
de scrisori și audiențe la comitetul 
județean. Faptul că, totuși, persistă 
unele deficiențe, ne demonstrează că 
trebuie să continuăm cu totii efortu
rile de îmbunătățire — începind cu 
comitetul județean și pînă la orga
nizațiile de partid din întreprinderi, 
instituții, comune".

Este, desigur, un Imperativ în 
procesul îmbunătățirii continue a 
muncii de partid, al întăririi rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid.

G. M1TRO1 Din noul peisaj al Căciulatei

„SClMEIA" PE URMELE.. „SCÎNEEII“ 
Șl ALE IRIGAȚIILOR

CUM SPRIJINIM CAPACIEAEEA
PROPRIE DE CREAȚIE TEHNIC^

Experiențe, rezultate, preocupări în județul Timiș privind reducerea importurilorMĂSURI S-AU LUAT-CARE SÎNT REZULTATELE?
Ploile căzute în ultimele 24 de ore au avut valori mici, 

cuprinse în medie'între 1 și 10 litri pe metru pătrat. (In 
unele zone — Craiova, Bitleș, Roșiorii de Vede și Videle 
— precipitațiile au însumat între 19 și 70 litri pe metru 
pătrat, dar pe suprafețe restrinse, și mai mult deasupra 
localităților). Din această cauză, deși au un efect favo
rabil asupra dezvoltării culturilor, ele nu au contribuit 
decit în mică măsură la refacerea rezervei de apă din 
sol. Iată de ce ploile cu valori reduse, cu caracter de 
aversă nu pot constitui un motiv pentru încetinirea rit
mului de irigare a culturilor. Dimpotrivă, specialiștii re
comandă ca în această perioadă de intensă dezvoltare a 
plantelor, la care se adaugă temperaturile ridicate din 
timpul zilei (în zonele de cimpie, evapotranspirația are

valori mari, echivalente cu un consum de apă zilnic de 
60—80 metri cubi la hectar) pretutindeni să se asigure 
folosirea neîntreruptă, zi și noapte, la întreaga capaci
tate a sistemelor de irigații — atît a sistemelor mari, cit 
și a celor locale. în acest fel se asigură cerințele de apă 
ale culturilor — fapt ce constituie un imperativ de cea 
mai mare însemnătate in bătălia pe care o dau lucrătorii 
ogoarelor pentru obținerea producțiilor stabilite pentru 
acest prim an al cincinalului.

Pornind de la astfel de cerințe majore, am revenit pe 
urmele materialelor publicate, pentru a consemna măsu
rile luate de organele județene de partid și agricole, efi
ciența acestor măsuri în lichidarea neajunsurilor sem
nalate.

□kw;; Si în zilele de sărbătoare 
plantele au nevoie de apă...

Simbătă, 19 iunie, biroul comite
tului județean de partid a făcut o 
analiză concretă a modului cum se 
desfășoară aplicarea udărilor în fie
care sistem de irigație în parte. S-a 
hotărit ca, în toate unitățile agrico
le, ritmul udărilor să fie intensifi
cat. in care scop au fost luate mă
suri concrete pentru a se pune în 
funcțiune toate agregatele de pom
pare existente, ca întreaga activita
te de udare a culturilor să se des
fășoare neîntrerupt, ziua și noaptea, 
în două schimburi. Activiștii de par
tid și de stat, specialiștii organelor 
agricole județene, membri ai coman
damentului județean au primit sar
cina de a urmări, controla și îndru
ma zilnic buna desfășurare a udă
rilor, de a sprijini concret unitățile 
agricole în această acțiune.

Deci, s-au preconizat măsuri con
crete, operative. Eficiența lor ? O 
primă remarcă : sistemele de irigații 
din raza I.E.L.I.F. — Fetești au pro
gramat pentru săptămîna 19—25 iu
nie irigarea culturilor pe aproape 
30 000 ha, cu 7 000 hectare mai mult 
decit în perioada precedentă. Este un 
lucru bun, dar cum respectă unită
țile agricole programul de udări 7 
în cursul zilei de duminică, 20 iunie, 
corespondentul nostru a revenit pe 
urmele articolului publicat. Pe- 
terenurile C.A.P. „7 Noiembrie" 
din comuna Borcea, în acea zi 
de sărbătoare, aripile de udare 
întinse prin lanurile de porumb, soia, 
floarea-soarelui stăteau inerte. Pe 
cimp, nici țipenie de om. Alături, 
pe ogoarele cooperatorilor de la 
C.A.P. „23 Februarie" din aceeași 
comună se iriga însă intens. La 
C.A.P. Pietroiu, în schimb, aspersoa- 
rele și motopompele au fost oprite, 
în timp ce la vecinii din Gîldău 
oamenii se aflau la datorie. A- 
gentul hidro Ion Dumbravă, aflat în 
cîmp, spunea că duminică, la C.A.P. 
Pietroiu, n-au funcționat decit 5 din 
cele 38 de motopompe programate, 
iar stația principală de pompare, 
care alimentează cu apă sistemul, a 
mers doar cu 3 agregate de pompare 
in loc de 5, tocmai pentru că unele 
unități agricole au oprit udările. De 
ce oare o asemenea situație ? Coo
peratorii din Pietroiu, de la „7 No
iembrie" Borcea, conducerile celor 
două unități consideră cumva că 
plantele nu au nevoie de apă și în 
zilele de sărbătoare ?

Miercuri, 23 iunie, am vizitat alte 
unități agricole din raza sistemului 
Mihai Viteazul, din Complexul de 
irigații Gălățui-Câlărași. Aici, pentru 
perioada 19—25 iunie s-a programat 
un ritm zilnic de udare a culturilor 
de 872 ha. Cum se realizează 7 Pe 
data de 19 iunie au fost irigate 786 
ha, duminică, 20 iunie — numai 479 
ha. Deci și unitățile agricole din a- 
cest sistem, duminică, au irigat doar 
jumătate din suprafețele prevăzute. 
Pe 21 iunie — 649 ha, iar pe 22 iu
nie. o creștere spectaculoasă : 943 ha. 
Care este explicația depășirii ritmu
lui de udare stabilit 7

£

— Este efectul măsurilor luate, în 
ultimele zile, pentru impulsionarea u- 
dărilor, de către comitetul județean 
de partid — ne spune tovarășul Cos- 
ma Bădulescu, șeful sistemului. Aș 
remarca în acest sens preocuparea 
sporită a conducerilor unităților agri
cole pentru buna organizare a mun
cii la irigarea culturilor, pentru în
drumarea și controlul efectiv ale în
tregii activități de irigații, fapt ce a 
dus la o schimbare în bine a ritmu
lui de aplicare a udărilor. Chiar azi- 
noapte (marți spre miercuri)' m-am 
convins de acest lucru. Controlul de 
noapte făcut de specialiștii sistemu
lui la cooperativele agricole Mihai 
Viteazul, Vlad Țepeș, Nicolae Bălces- 
cu. Vilcele, Alexandru Odobescu a 
relevat că .activitatea de irigații a 
fost organizată în două schimburi, 
pe timpul nopții funcționînd între 85 
și 90 la sută din numărul motopom- 
pelor planificate, ceea ce. în zilele 
trecute, nu se realiza decit în mică 
măsură. »

Acestea sînt lucruri demne de re
marcat. în raidul nostru am reținut 
însă și unele probleme care se cer 
rezolvate, pentru ca să se poată spu
ne că, într-adevăr. aplicarea udări
lor se face în cele mai bune con
diții. Iată despre ce este vorba. Vi- 
zitînd terenurile unităților agricole 
din acest sistem, pretutindeni poți 
întîlni tronsoane de conductă din a- 
luminiu împrăștiate pe cîmp. care a- 
dunate ar forma zeci de aripi de u- 
dare, cu care s-ar putea iriga su
prafețe mult mai mari. Să nu se 
creadă că aceste conducte sînt un 
surplus de care unitățile agricole nu 
au nevoie. Ele rezultă din neres- 
pectarea schemelor de udare. în loc 
să lucreze cu două sau trei aripi de 

udare, de regulă, motopompele func
ționează cu o singură aripă. Rămîn 
astfel multe conducte neutilizate, din 
care cauză nu se poate realiza nici 
suprafața prevăzută a se iriga de 
o motopompă. în aceste condiții se 
reduce și ritmul zilnic de udare.

Este nevoie, de asemenea, ca și 
activitatea de remediere a unor de
fecțiuni ce apar în exploatarea mo- 
topompelor să se facă cu mai multă 
promptitudine. Orice întîrziere are 
consecințe grave în exploatarea op
timă a sistemului. Iată un caz. Cum 
intrăm pe terenurile C.A.P. Alexan
dru Odobescu, vedem un canal — 
CD-6-d2 — plin ochi. Nefiind pre
luată și dirijată la rădăcina plante
lor. apa a rupt la capăt taluzul ca
nalului și se scurge ca un pîriu prin- 
tr-o plantație de pomi. După cum a- 
preciază șeful sistemului, se pierde 
debitul necesar pentru două moto
pompe. Și, într-adevăr, mai sus pe 
canal, găsim cele două motopompe 
oprite din cauza unor defecțiuni. Aici 
îi întîlnim pe tehnicianul cu iriga
țiile Vasile Giurcan și mecanicul 
Constantin Petrache de la S.M.A. In
dependența.

— Cind vi s-a anunțat defectarea 
motopompelor 7 — îi întrebăm.

— Ieri seară — ne răspunde teh
nicianul Vasile Giurcan. Pină acum 
n-am avut timp să ne apucăm de 
reparații.

Era ora 10,30. Dincolo de faptul că 
din cauza întîrzierii reparării moto
pompelor, acestea nu au funcționat 
mai bine de o zi, se pune întrebarea : 
de ce nimeni de la cooperativă nu a 
oprit apa pentru a nu se pierde în 
van și a nu distruge canalul 7

Aurel PAPADIUC 
Aurel DAVID

Imagine din moderna filatură de 
bumbac din Baia Mare, unitate 
care întregește profilul industrial 

al Maramureșului

)

Instantanee 
la irigații

Miercuri, ora 8 dimineața. Pe 
terenurile cooperativei „Mihai 
Viteazu" întîlnim mulți oameni 
la datorie. Motopompistul Ale
xandru Popa, împreună cu soția 
— Floarea Popa, au suprave
gheat toată noaptea ' funcționa
rea corectă a celor două moto
pompe repartizate. Acum, după 
schimbarea poziției aripilor de 
ploaie, au pornit din nou mo
toarele, iar udarea culturilor 
continuă neîntrerupt (fotografia 
din stînga). Cît vezi cu ochii, 
sute de aripi de udare împîn- 
zesc terenurile întreprinderii a- 
gricole de stat Ivănești. Cultu
rile de porumb, floarea-soare
lui și soia, la care se aplică a 
doua udare (fotografia din mij
loc) se dezvoltă viguros, anun- 
țînd o recoltă bună. Șuvoiul de 
apă, surprins de fotografia din 
dreapta, nu este un pirîu na
tural. Apa se scurge dintr-un 
canal al cooperativei agricole 
„Alexandru Odobescu", în loc 
să ajungă la rădăcina plantelor. 
Motivul ? Motopompele insta
late pe canal s-au defectat, iar 
repararea lor a întîrziat mai 
mult de o zi.

Foto : E. Dichiseanu

Este cunoscută aprecierea pozitivă 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut-o la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din 12—13 mai 
a.c. în legătură cu realizarea în tară 
a unor mașini și subansamble, a unor 
piese de schimb și produse care se 
aduceau din import. In această vastă 
acțiune se înscrie și activitatea eco
nomică din cadrul județului Timiș. 
Accentuînd preocuparea pentru dez
voltarea tehnologică și introducerea 
mai rapidă a progresului tehnic în 
producție, biroul comitetului jude
țean de partid a atras, în ultima 
perioadă de timp. întregul poten
țial de gîndire și creație tehnică 
al unităților economice, de cerce
tare și proiectare la creșterea su
plimentară a producției și producti
vității muncii, la reducerea costurilor 
de fabricație, incluzînd pe lista de 
priorități asimilarea, prin forțe pro
prii, a unor produse care încă se 
asigură din import.

Pentru îndeplinirea acestor sarcini 
majore, la nivelul județului s-a con
stituit un colectiv de coordonare și 
control a acțiunii de asimilare a u- 
nor produse și de reducere a impor
turilor. Nu insistăm asupra modului 
de lucru al acestui colectiv, condus 
de secretariatul comitetului județean 
de partid. Vom analiza însă u- 
nele din rezultatele practice, con
crete, obținute în economia acestui 
județ. Efectul primelor acțiuni se 
concretizează, între altele, în identi
ficarea a peste 50 de grupe de piese 
de schimb și subansamble, care pot 
fi livrate imediat, sau la termene 
apropiate, de întreprinderile con
structoare de mașini timișene uni
tăților de industrie ușoară, locală și 
cooperație meșteșugărească. Din 
acest an, bunăoară, întreprinderea 
de încălțăminte „Banatul" va re
nunța la unele dispozitive aduse 
din import, întrucît le va procura 
de la „Electromotor", I.A.E.M. 
„Electrotimiș", „Electromagnetica" 
București. De asemenea, întreprin
derea textilă Timișoara va achizi
ționa o serie de piese, pe care acum 
le importă de la „Electromotor" și 
„Electrobanat". Relevant este și 
faptul că pentru întreprinderea tex
tilă din Lugoj s-a identificat ca fur
nizor pentru unele aparate Institutul 
de fizică atomică din București, ale 
cărui produse sînt cu mult supe
rioare celor din import, că alte uni
tăți — întreprinderea de pălării, în
treprinderea de piele „Pretim", 
„Spumotim", întreprinderea „Victo
ria", întreprinderea „Garofița", în
treprinderea de calapoade Lugoj. 
Ambalajul metalic și altele — și-au 

găsit furnizori in Timișoara și Lu
goj, care pot livra imediat sau pot 
asimila, intr-un timp relativ scurt 
diverse repere de bun nivel tehnic.

în mod firesc, un loc deosebit de 
însemnat îl are în cadrul acestor ac
țiuni asigurarea materiilor prime, 
materialelor și utilajelor care se pot 
realiza prin cooperare pe plan local, 
sau prin autoutilare. întreprinderile 
constructoare de mașini din județ, 
împreună cu Institutul de cercetare 
și proiectare pentru mașini de ridi
cat și transport uzinal Timișoara, au 
elaborat un program comun de pro
iectare și fabricație a unor produse 
prevăzute a se importa în acest an. 
Preocupări de prestigiu pe linia re
ducerii importurilor există și în ac
tivitatea unităților de cercetare și 
proiectare din Timișoara, catedrelor 
de specialitate ale institutului poli
tehnic. întreprinderile de industrie 
ușoară au încheiat convenții de cer
cetare pentru folosirea înlocuitorilor 
de bumbac și piele. Prin eforturi 
proprii și în colaborare cu întreprin
derile constructoare de mașini, în 
sectoarele de întreținere mecano- 
energetice se realizează piese de 
schimb pentru utilajele din dotare 
procurate din import. Acțiuni simi
lare s-au întreprins și în întreprin
derile chimice, de industrie alimen
tară și de industrie locală.

Pornind de la realizările de pînă 
acum, în toate întreprinderile și uni
tățile de cercetare-proiectare conti
nuă reexaminarea programelor de 
activitate, în scopul includerii unor 
noi teme care să soluționeze asigu
rarea unor produse ce se procură 
din import. Astfel, întreprinderea 
„Electromotor" Timișoara și-a pre
văzut fabricarea suplimentară a unor 
motoare electrice care se aduceau din 
import (pentru industria textilă și 
de prelucrare a lemnului, pentru in
dustria chimică, cu nivel de protecție 
ridicat și altele). întreprinderea 
„Electrotimiș" va asigura SDV-uri 
pentru întreprinderile de încălță
minte, elemente componente pentru 
instalații hidraulice și pneumatice, 
mașini pentru injectat tălpi din mase 
plastice și altele. întreprinderea 
„Electrobanat" și-a propus să reali
zeze corpuri de iluminat pentru in
dustria chimică și corpuri de ilumi
nat auto. întreprinderea de aparate 
electrice de măsurat, în cursul anului 
1976, va asimila toate aparatele elec
trice de măsurat necesare echipării 
diverselor instalații de reglare și co
mandă a proceselor tehnologice și 
altele. Fapt este că, pînă în prezent, 
în cadrul unităților economice din 
județul Timiș s-au găsit posibilități 

de reducere a importurilor în acest 
an estimate Ia 26 milioane Iei valută 
față de necesar și de 1,1 milioane Iei 
valută față de plan.

Cu toate rezultatele pozitive de 
pînă acum, trebuie să spunem că mai 
sînt unele întreprinderi care nu au 
acționat cu destulă eficientă pentru 
îndeplinirea sarcinilor din programul 
adoptat de comitetul județean de 
partid. Nu peste tot comitetele de 
partid și consiliile oamenilor muncii 
și-au racordat activitatea politico- 
organizatorică la măsurile ce se im
pun a fi întreprinse în scopul redu
cerii efortului valutar al țării. Din 
analizele efectuate a reieșit că între
prinderile industriei chimice și de 
industrie ușoară („Azur", de deter- 
genți, „Spumotim", „Victoria", „Der- 
matina") importă încă mari cantități 
de materii prime, care dețin o pon
dere însemnată în efortul valutar al 
economiei județului Timiș, fapt ce 
impune intensificarea sprijinului u- 
nităților de cercetare care au ca teme 
asimilarea unor materii prime. în 
acest sens, calculele arată că finali
zarea cu cel puțin 6 luni mai de
vreme a temelor de cercetare aflate 
în studiu pentru întreprinderile a- 
mintite ar putea asigura o economie 
valutară de peste 20 milioane Ici 
valută pe an.

Relevăm, de asemenea, că în unele 
întreprinderi ale industriei ușoare, 
chimiei și industriei alimentare nu 
s-a organizat încă execuția unor pie
se de schimb în atelierele proprii, 
iar întreprinderea de utilaje și piese 
de schimb din Lugoj nu a preluat o 
seamă de repere de la unitățile de 
industrie ușoară, în scopul realizării 
acestora. întreprinderile de indus
trializare a cărnii, de industrializare 
a laptelui, de încălțăminte „Banatul", 
„Azur", întreprinderea română de 
piele au apelat la importul unor 
piese care se puteau fabrica cu forțe 
proprii, sau în colaborare cu alte 
unități constructoare de mașini.

Precizăm și faptul că nu este re
glementată in mod unitar problema 
asigurării pieselor de schimb, în spe
cial in întreprinderile industriei u- 
șoare și industriei alimentare, a că
ror realizare este posibilă în țară. Se 
resimte lipsa unui ansamblu de in
formații privind produsele fabricate 
în țară, ceea ce afectează în mod 
direct proiectarea și execuția mașini
lor, utilajelor, instalațiilor și apara
turii de măsură și control. Avînd in 
vedere că unitățile constructoare de 
mașini, de chimie și unele unități de 
industrie ușoară și-au prevăzut re
alizarea prin forțe proprii a unor 
piese de schimb, subansamble din 
import, atît pentru necesitățile lor, cit 
și pentru întreprinderi cu care au 
relații de cooperare, se impune ca 
forurile de resort să ia măsuri pen
tru includerea acestor valori în pla
nurile de aprovizionare și producție, 
corelarea indicatorilor de forță de 
muncă și a necesarului de fonduri 
pentru autoutilare și mecanizare. 
Organele de partid și consiliile oa
menilor muncii din județ au intro
dus pe lista de priorități probleme 
legate de promovarea mai rapidă a 
progresului tehnic în producție, de 
asigurarea unui climat permanent de 
căutare și creativitate, de îmbunătă
țire a colaborării intre cadrele de 
specialiști din diverse ramuri ale in
dustriei timișene și din țară, pentru 
a spori contribuția lor la reducerea 
și înlocuirea importurilor de inteli
gență, tehnologie, utilaje și materiale 
in folosul întregii economii naționale.

Constantin IUREA



SClNTElA— vineri 25 iunie 1976 PAGINA 3

VIZITA In turcia a președintelui nicolae ceaușescu
DINEU OFERIT DE PREMIERUL SULEYMAN DEMIREL întrevederea președintelui

Nicolae Ceausescu
J

cu primul ministru 
Suleyman Demirel

Primul ministru al Republicii Tur
cia, Suleyman Demirel, și doamna 
Nazmiye Demirel au oferit, joi sea
ra. în saloanele hotelului „Hilton" din 
Istanbul, un dineu in onoarea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

La dineu au luat parte tovarășii 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru

Toastul premierului
Suleyman Demirel

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Elena Ceaușescu, 
Distinși oaspeți,

Doresc să încep prin a-mi ex
prima fericirea de a găzdui pe 
Domnia Voastră, pe stimata doamnă 
Elena Ceaușescu și pe distinsele 
personalități care vă însoțesc la 
Istanbul.

Am simțit o deosebită plăcere de 
a mă întîlni pentru a treia oară 
cu Excelența Voastră, în curs de 
un an, și de a purta convorbiri 
care sînt îp interesul țărilor noas
tre.

Păstrăm vii amintiri despre calda 
ospitalitate ce ne-a fost rezervată 
de Domnia Voastră, de oamenii de 
stat români și de poporul român, 
în cursul vizitei pe care am făcut-o 
în România la sfîrșitul lunii august 
a anului trecut.

Bunele relații și acțiunile de 
colaborare, a căror primă dezvol
tare am inițiat-o prin convorbirile 
începute la Helsinki, în iunie anul 
trecut, și pe care le-am continuat 
la București, au condus la rezul
tatele concrete de astăzi grație 
înaltelor contribuții ale Excelenței 
Voastre. Rezultatele acestea, pe 
lîngă confirmarea încrederii și în
țelegerii ce le au țările noastre una 
față de alta, au constituit și cel 
mai frumos exemplu pentru 
Colaborarea la cel mai înalt ni
vel între țări cu sisteme politice, 
economice și sociale diferite.

Declarația solemnă, pe care am 
semnat-o în cursul vizitei în Româ
nia, a dat un nou sens și vitalitate 
relațiilor noastre, bazate pe teme
iuri solide, și a evidențiat, în a- 
celași timp, atitudinea realistă a 
țărilor noastre în problemele bila
terale și internaționale.

întilniri
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice

prim-ministru al guvernului, s-a în- 
tîlnit joi după-amiază, la întreprin
derea de produse electrotehnice 
,.Arcelik“ din Istanbul, cu reprezen
tanți ai conducerii acestei întreprin
deri și ai altor firme constructoare 
de mașini.

Au fost discutate probleme privind 
colaborarea între întreprinderi de 
specialitate din România și între
prinderi cu profil similar din Turcia.

La întîlnire au participat Constan
tin Stanciu și Ion Bogdan, adjuncți 
de ministru.

Joi la amiază, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elenă 
Ceaușescu au sosit pe calea aerului 
la Istanbul, oraș străvechi, încărcat 
de istorie și, totodată, cu cei peste 
două milioane și jumătate de locui
tori ai săi. cea mai mare aglomerare 
urbană și cel mai important centru 
economic și comercial al Turciei mo
derne.

înalții oaspeți au fost însoțiți de 
Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul 
afacerilor externe, de alte oficiali
tăți turce. împreună cu președintele 
republicii călătoresc persoanele ofi
ciale care îl însoțesc. Avionul special 
străbate distanța de la Ankara la 
Istanbul in 40 de minute.

La aeroportul Yeșilkoy al Istanbu- 
lului, împodobit cu tricolorul româ
nesc și steagul național turc, au ve
nit, în întimpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, guvernatorul gene- 

al guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Con
stantin Mitea, consilier al președin
telui republicii, Constantin Stanciu, 
Nicolae Pleșiță, Ion Bogdan — ad
juncta de ministru, alte persoane 
oficiale române.

Au participat, de asemenea. Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul afaceri
lor externe, Halii Bașol, ministrul

Iar acordul de cooperare econo
mică, industrială, tehnică și știin
țifică pe termen lung, semnat în 
august 1975 între țările noastre, a 
dat o nouă orientare lucrărilor Co
misiei economice mixte turco-ro- 
mâne, ce desfășoară o activitate 
fructuoasă din 1970 încoace și care 
a scos la iveală noi posibilități de 
colaborare de interes comun.

Dezvoltarea relațiilor în diferite 
domenii între Turcia și România 
este indispensabilă atît pentru in
teresele țărilor noastre, cît și pen
tru pacea și securitatea regiunii în 
care trăim.

Avem convingerea că relațiile de 
bună vecinătate, prietenie și cola
borare dintre țările noastre, prin 
convorbirile pe care le ducem, vor 
progresa și mai mult în avantajul 
reciproc al popoarelor noastre.

Cred că se cuvine să mă refer, 
cu acest prilej, și la marea contri
buție a contactelor realizate între 
parlamentele noastre, ca și la efor
turile susținute ale conducătorilor 
celor două țări, la toate nivelurile, 
în atingerea actualului stadiu al 
relațiilor noastre.

Stimate domnule președinte, 
mîine veți părăsi Turcia. Dorim 
din suflet ca întrevederile și con
tactele pe care le-am avut cu pri
lejul vizitei dumneavoastră să în
tărească bunele sentimente ce le 
nutriți pentru țara noastră.

Cu urarea de a vă înajăoia în 
România cu cele mai bune impre
sii din Turcia, ridic paharul :

In onoarea și sănătatea Excelen
ței Voastre ;

A stimatei doamne Elena 
Ceaușescu ;

Pentru fericirea și progresul po
porului român și întărirea relați
ilor în continuă dezvoltare dintre 
țările noastre ! (Aplauze).

de lucru
în aceeași zi. George Macovescu, 

ministrul afacerilor externe, s-a in- 
tilnit cu Ihsan Sabri Caglayangil, 
ministrul afacerilor externe al Tur
ciei, cu Halii Bașol, ministrul comer
țului, și cu Nahit Mentese, ministrul 
transporturilor.

Au fost discutate probleme de in
teres comun privind dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Turcia, precum și 
unele probleme ale vieții politice in
ternaționale.

Sosirea la Istanbul
ral al vilayetului Istanbul, Namîk 
Kemal Șentiirk. primarul orașului 
Istanbul. Ahmed Isvan, comandan
tul garnizoanei orășenești, alte ofi
cialități locale, civile și militare, cu 
soțiile. Este prezent Miron Sava, 
consulul general al României la Is
tanbul.

Gazdele salută cu căldură pe solii 
poporului român, le urează bun ve
nit. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trece în revistă garda de onoare, a- 
liniată pe aeroport.

Cortegiul oficial se angajează pe 
moderna autostradă ce formează o 
largă buclă, inconjurind din trei 
părți orașul. Se străbate o regiune 
de centură, coșurile înalte ce se pro

comerțului. Nahit Mentese. ministrul 
transporturilor, Namîk Kemal Șen- 
tiirk, guvernatorul vilayetului Istan
bul. Ahmed Isvan, primarul orașului 
Istanbul, generali și ofițeri superiori, 
oameni de afaceri, reprezentanți ai 
vieții culturale.

Au luat parte ambasadorul Româ
niei în Turcia, George Marin, amba

Stimate domnule prim-ministru, 
Stimată doamnă Demirel, 
Doamnelor și domnilor,

Actim, cînd' vizită '/nWaStfe se 
apropie de sfîrșit, doresc sa-mi ex
prim încă o dată satisfacția pen
tru rezultatele convorbirilor pe 
care le-am avut cu domnul pre
ședinte al republicii, cu dumnea
voastră, domnule prim-ministru, 
cu reprezentanți ai vieții politice 
și economice turce.

Documentele pe care le-am sem
nat astăzi dau perspective noi dez
voltării colaborării multilaterale 
dintre țările noastre.

în aceste zile am vizitat Ankara, 
ne-am întîlnit cu lucrătorii unei 
unități de cercetare științifică, am 
putut cunoaște nemijlocit unele as
pecte din munca și viața poporu
lui turc prieten, dorința sa de pro
gres, eforturile pe care le depune 
pentru dezvoltarea economico-so- 
cială a țării, pentru o viață nouă, 
civilizată. Am putut înțelege mai 
bine preocupările țării dumnea
voastră de a-și pune în valoare 
bogățiile naționale, de a păși tot 
mai ferm înainte pe calea progre
sului economic și social.

Ați vizitat, domnule prim-mi
nistru, anul trecut, România și ați 
putut constata că și poporul român 
este preocupat de a-și asigura pro
gresul tot mai rapid pe calea fău
ririi noii orînduiri socialiste.

Ținînd seama de preocupările 
țărilor noastre de a-și asigura o 
dezvoltare mai rapidă, apreciez că 
sînt toate condițiile pentru inten
sificarea colaborării economice, 
tehnico-științifice reciproc avan
tajoase.

Și cu acest prilej doresc să 
reafirm preocuparea României pen
tru înfăptuirea securității europe
ne, care să asigure fiecărei națiuni 
dezvoltarea liberă, independentă, la 
adăpost de orice agresiune sau in
gerințe în treburile sale.

Sîntem deosebit de interesați 
în soluționarea pașnică a tu
turor problemelor existente între 
statele din Balcani, deci și a celor 
dintre Turcia și Grecia, precum și 
a problemei cipriote în spiritul 
conviețuirii pașnice și prieteniei.

Deși au orînduiri sociale diferite, 
România și Turcia sînt țări în 
curs de dezvoltare și sînt deci in
teresate ca pe plan internațio
nal să se găsească soluții care să 
ducă la lichidarea subdezvoltării, 
la înfăptuirea noii ordini economi
ce internaționale. în acest context 
trebuie să reafirm că fără

filează pe cer marcind numeroase 
fabrici și uzine amplasate in aceas
tă parte a orașului. Alături de cele
bra Sfînta Sofia, de tot atît de ves
titele moschei Albastră și Suleima- 
niya, de semețul turn al Galatei sau 
de zidurile Cetății Bizanțului, ce pot 
fi zărite în apropiere, de palatele 
Topkapî și Dolmabahce. de atitea și 
atîtea alte monumente care amin
tesc de strălucirea epocilor trecute
— Istanbulul puțind fi asemuit din 
acest punct de vedere cu o adevă
rată carte de istorie dăltuită în pia
tră, cu un vast, muzeu în aer liber
— locuitorii Turciei moderne au a- 
dăugat zestrei orașului roadele hăr
niciei și priceperii lor. Traseul par
curs oferă, totodată, o imagine pa

sadorul Turciei la București, Osman 
Derinsu, precum și consulul general 
al țării noastre la Istanbul, Miron 
Sava.

în timpul dineului, care s-a. desfă
șurat intr-o ambianță cordială, prie
tenească, primul ministru Suleyman 
Demirel și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

soluționarea intr-un timp relativ 
scurt a problemei subdezvoltării nu 
se poate vorbi de o lume, mai 
dreaptă și mai bună, de o pace 
trainică pe planeta noastră.

Sînt, fără îndoială, probleme mul
te și complexe care pheocupă astăzi 
omenirea. Raportul de forțe se 
schimbă continuu în favoarea po
poarelor care se pronunță pentru 
deplina egalitate în drepturi, pen
tru respectul independenței și su
veranității fiecărei națiuni, al drep
tului său de a-și alege orînduirea 
socială și calea dezvoltării în mod 
liber, fără nici un amestec din 
afară. Sînt necesare eforturi susți
nute ale tuturor popoarelor pentru 
înfăptuirea dezarmării, și în primul 
rînd a dezarmării nucleare. Trăim 
într-o epocă în care știința 
cunoaște noi și noi dimensiuni și 
avem obligația să facem totul ca 
aceste minunate cuceriri în toate 
domeniile să fie puse în serviciul 
omenirii, al fericirii popoarelor, al 
fericirii omului, al păcii și colabo
rării. .

Schimbările produse pe plan in
ternațional atestă cu putere că se 
impune participarea tuturor po
poarelor la viața internaționa
lă — și în primul rînd crearea 
condițiilor ca țările mici și mij
locii, să ia parte în deplină egali
tate la soluționarea tuturor pro
blemelor mondiale. Cursul demo
cratizării relațiilor internaționale 
se impune cu tot mai multă pu
tere și va trebui să acționăm pen
tru a asigura creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite, al al
tor organisme internaționale în 
soluționarea tuturor problemelor 
care preocupă omenirea.

în încheierea vizitei noastre în 
frumoasa dumneavoastră țară, do
resc să exprim convingerea că 
vom dezvolta pe trepte noi colabo
rarea fructuoasă de pînă acum, 
atît în ce privește relațiile bilate
rale, cît și pe plan internațional.

Doresc să închei urînd poporului 
turc prieten succese tot mai mari 
pe calea dezvoltării sale economi- 
co-sociale independente, pe calea 
bunăstării și fericirii ;

Doresc să ridic paharul pentru 
prietenia și colaborarea tot mai 
strînsă între poporul turc și po
porul român ;

în sănătatea președintelui Re
publicii Turcia ;

în sănătatea dumneavoastră, 
domnule prim-ministru, și a doam
nei Demirel ;

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

noramică a cartierelor noi de locuin
țe, cu blocuri in culori pastelate, ca 
o altă replică dată de omul contem
poran vestigiilor monumentale ale 
trecutului, tocmai această neîntre
ruptă întrepătrundere a vechiului cu 
noul, a anticului cu modernul dind 
Istanbulului farmecul său deosebit. 
După ce străbate, pe un pod recent 
construit, golful Cornul de Aur (Ha- 
lici). al cărui nume poetic evocă le
gendele Orientului, coloana oficială 
de mașini pătrunde într-o zonă dens 
populată. Numeroși locuitori s-au a- 
dunat de-a lungul străzilor. Ei fac 
semne prietenești, salută cu căldură 
pe oaspeții din România.

Reședința oficială Sale Kosku — 
un minunat pavilion cu bogate orna-

Joi după-amiază, la reședința Sale 
Kosku din Istanbul, președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a avut o întrevedere cu 
primul ministru al Turciei, Suleyman 
Demirel.

In timpul întrevederii a fost ex
primată, de ambele părți, satisfacția 
față de rezultatele pozitive ale vi
zitei în Turcia a șefului statului ro
mân, concretizate în documentele ro- 
mâno-turce semnate la Ankara. S-a

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a primit pe prof. univ. Necip Alpan

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit joi dimineața la 
Pembe Kosku pe profesorul universi
tar Necip Alpan, autorul volumului 
„Ceaușescu și România — de ieri, de 
azi și de miine", apărut la Ankara 
în preajma vizitei în Turcia a șefului 
statului român și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

înmînînd tovarășului Nicolae

„Vizita președintelui României 
va întări pacea, încrederea 

și colaborarea pe plan balcanic"
Revista presei turce

Cotidianele turcești de joi publică cu titluri mari, pe prima pagină, 
reportaje însoțite de fotografii ilustrînd aspecte ale celei de-a doua zile 
a vizitei oficiale in Turcia a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu. Sînt inserate ample materiale referitoare la 
convorbirile care s-au desfășurat intre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Fahri Korutiirlc, relevindu-se caracterul constructiv' și 
fructuos al acestora.

„Convorbirile turco-române au fost 
rodnice" — își intitulează „DUNYA" 
articolul pe această temă. Relevind 
ambianța „de înțelegere mutuală și 
sinceritate" în care se desfășoară noul 
dialog româno-turc la nivel înalt, 
„TURKISH DAILY NEWS" remarcă, 
la rîndul său, că „atmosfera de prie
tenie și cooperare care a dominat 
convorbirile bilaterale a confirmat 
convingerea că relațiile dintre Turcia 
și România, bazate pe respectul re
ciproc, vor fi și mai mult consolida
te, ca urmare a vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu".

Ziarele „YENI YOL", „MEMLE- 
KET“, „OLAY" și „TASVIR" publică 
pe prima pagină comentarii pe mar
ginea declarațiilor celor doi pre
ședinți în timpul dineurilor oficiale, 
relevînd faptul că actuala vizită a 
președintelui României „va întări 
pacea, încrederea și colaborarea pe 
plan balcanic", „legăturile turco-ro
mâne, care au rădăcini adinei, puțind 

mentații interioare — se află si
tuată în mijlocul unui splendid parc 
care domină Bosforul. în . depărtare 
se profilează silueta marelui pod 
suspendat, deasupra Bosforului, care 
unește cele două părți ale tării, din 
Europa și din Asia.

în salonul de onoare al reședinței, 
ministrul de externe, guvernatorul 
vilayetului, celelalte persoane ofi
ciale turce își iau rărnas bun de la 
președintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu.

După Ankara, vizita la Istanbul va 
prilejui continuarea contactelor po
litice, suita de manifestări ce sini 
prevăzute aici fiind menite să con
tribuie la o și mai bună înțelegere, 
la o și mai ’ strînsă apropiere între 
două țări și popoare dornice de a ri
dica la un nivel superior conlucra
rea prietenească dintre ele.

De la trimișii speciali 

apreciat că aceste documente, pre
cum și cele semnate anul trecut la 
București în timpul vizitei primului 
ministru turc in (ara noastră creează 
perspective din cele mai favorabile 
relațiilor prietenești, colaborării pe 
multiple planuri dintre România și 
Turcia. S-a relevat, de asemenea, că 
dezvoltarea în continuare a acestor 
relații servește intereselor celor două 
țări și popoare. înțelegerii, cooperă
rii și cauzei păcii în Balcani, în Eu
ropa și în întreaga lume.

Ceaușescu un exemplar al volumului 
amintit, prof. univ. Necip Alpan a 
exprimat deosebita bucurie de a fi 
primit de șeful statului român, de a 
transmite un sincer omagiu pre
ședintelui României, eminentă perso
nalitate politică, a cărui ope
ră pusă în slujba fericirii po
porului român, a păcii și colaboră
rii internaționale se bucură de o tot 
mai înaltă prețuire în Turcia.

constitui un exemplu pentru pacea 
in regiune".

Numeroase ziare din Ankara și 
Istanbul continuă seria de articole 
referitoare la dezvoltarea economică 
și socială a țării noastre, la politica 
sa externă.

„YENLULUS" dedică o pagină în
treagă prezentării succeselor obținu
te de România pe plan social. Sub 
titlul „în ultimii cinci ani, România 
a construit peste 752 mii de lo
cuințe", unul dintre articolele inserate, 
ilustrat cu imagini sugestive. înfăți-

Declarațiile unor personalități 
ale vieții publice

Reprezentanți de frunte ai vieții publice din Istanbul au exprimat, 
in declarații făcute trimișilor speciali ai presei române, profunda sa
tisfacție de a-i avea ca oaspeți pe iluștrii reprezentanți ai României, 
admirația lor pentru personalitatea puternică a șefului statului român.

NAMÎK KEMAL ȘENTURK, gu
vernatorul Istanbulului : „Urmărim 
cu mult interes politica dinami
că și constructivă a președinte
lui Nicolae Ceaușescu și încercăm 
o profundă satisfacție să fim gazdele 
unei personalități atît de proeminen
te cum este șeful de stat al României 
prietene. Sînt convins că vizita sa, 
convorbirile cu conducătorii Turciei 
vor contribui la o nouă dezvoltare a 
relațiilor de bună vecinătate și priete
nie dintre țările noastre, relații care 
se află deja intr-o evoluție favo
rabilă".

NURULLAH GEZGIN, președintele 
Camerei de industrie din Istanbul : 
„Sînt foarte mulțumit că relațiile din
tre România și Turcia, inclusiv în 
domeniul economic, se dezvoltă foar
te favorabil. Sint convins că vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
țara noastră va contribui substanțial 
la dezvoltarea și adîncirea colaborării 
dintre cele două țări și aceasta con
stituie, pentru noi, un motiv în plus

Au fost abordate, totodată, unele 
probleme ale vieții politice interna
ționale. în acest context a fost sub
liniată necesitatea traducerii în via
tă a prevederilor Actului final de 
la Helsinki, lărgirii contactelor bi și 
multilaterale în vederea statornicirii 
în Balcani și Europa a unui climat 
de pace, securitate și colaborare.

întrevederea s-a desfășurat intr-# 
atmosferă cordială, prietenească.

Mulțumind autorului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat cartea 
acestuia ca o nouă contribuție la 
mai buna cunoaștere și apropiere 
dintre popoarele român și turc, la 
instaurarea unui climat de pace, înțe
legere, de bună vecinătate și colabo
rare în Balcani.

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

șează eforturile susținute depuse în 
țara noastră in acest domeniu. Ziarul 
„YENI GUN" continuă Suita de ma
teriale consacrate economiei țării 
noastre, articolul de joi ocupindu-se 
de „revoluția tehnică în România".

Ziarul „VATAN" publică un arti
col referitor la aspectele politicii in
ternaționale a României, punind în
deosebi accentul pe inițiativele româ
nești menite să contribuie la instau
rarea unui climat de înțelegere și 
largă cooperare in Balcani. Articolul 
se încheie cu citate din expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul educației politice și al cul
turii socialiste, referitoare la poli
tica României.

în emisiunile lor din 24 iunie, POS
TURILE DE RADIO și TELEVIZIU
NE turcești au transmis reportaje și 
imagini care au reflectat momentele 
vizitei înalților soli din România.

de satisfacție. O și mai strînsă conlu
crare cu țara dumneavoastră va fi în 
folosul atît al poporului turc, cît și al 
celui român. Am vizitat România 
anul trecut și m-am convins că dez
voltarea rapidă a economiei sale con
stituie o bază solidă pentru coopera
rea ce se dezvoltă între țările 
noastre".

CELAL UMUR, președintele Came
rei de comerț din Istanbul : „Exce
lența Sa, președintele Nicolae 
Ceaușescu, este bine cunoscut și sti
mat în țara noastră. Eforturile sale 
pentru consolidarea păcii și extinde
rea conlucrării între națiuni se bucu
ră de o înaltă prețuire din partea 
poporului turc. De aceea, noi consi
derăm ca deosebit de utile vizita și 
convorbirile sale cu conducătorii țăriî 
noastre. Fără îndoială, ele vot 
impulsiona și mai mult colaborarea 
bilaterală, care a cunoscut un adevă
rat salt în ultimii ani. Iată de ce sa
lutăm cu bucurie prezența președin
telui Nicolae Ceaușescu în orașul 
nostru".
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII^

POPULARE MOZAMBIC

Excelenței Sale SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Frontului de Eliberare din Mozambic, 

Președintele Republicii Populare Mozambic
îmi face o deosebită plăcere ca, în numele Partidului Comunist Român, 

al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, pre
cum și în numele meu personal, să vă adresez dumneavoastră, Frontului de 
Eliberare din Mozambic, guvernului și poporului mozambican prieten calde 
felicitări și cele mai cordiale urări cu prilejul primei aniversări a procla
mării independentei Republicii Populare Mozambic.

Poporul român, profund solidar cu lupta popoarelor pentru eliberare 
națională și afirmare liberă, de sine stătătoare, a salutat cu deosebită satis
facție proclamarea, la 25 iunie 1975, a independenței de stat, a Mozambicu- 
lui — eveniment de importanță epocală pentru destinele poporului țării 
dumneavoastră, încununare glorioasă a luptei sale eroice, pline de sacrificii, 
sub conducerea FRELIMO, pentru înlăturarea dominației coloniale și cuce
rirea dreptului sacru de a-și făuri în mod liber destinele, potrivit propriei 
voințe.

Ne bucură în mod deosebit faptul că prietenia și solidaritatea româno- 
mozambicană, care s-au manifestat activ în perioada luptei de eliberare 
a poporului dumneavoastră, au cunoscut și cunosc, în noile condiții ale cu
ceririi independenței, o evoluție pozitivă, în spiritul convorbirilor pe care 
le-am avut la București, al documentelor încheiate cu acest prilej.

Avem convingerea că, prin eforturi comune, bunele relații de priete
nie, colaborare și solidaritate dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Populară Mozambic, dintre Partidul Comunist Român și Frontul de 
Eliberare din Mozambic vor cunoaște în viitor o dezvoltare tot mai puternică, 
în folosul deplin al celor două popoare, al cauzei edificării unei noi ordini 
economice și politice internaționale, al făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte.

La această aniversare, urăm din toată inima poporului mozambican noi 
realizări și mult succes în eforturile sale consacrate consolidării indepen
denței naționale și înaintării țării pe calea progresului economic și social, a 
făuririi unei vieți libere și fericite.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Pulsul prefacerilor revoluționare

Eliberare ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

Pentru poporul mozambican mo
mentul cel mai înălțător al istoriei 
naționale a fost cel trăit la 25 iu
nie 1975, cînd, pe stadionul „Ma- 
chawa" din capitală, în ova
țiile frenetice ale mulțimii adu
nate, era proclamată indepen
dența Mozambicului. Zeci de mii 
de persoane, radiind de bucu
rie, priveau drapelul național ce 
urca încet spre vîrful catargului, 
vestind tuturor împlinirea celei 
mai fierbinți aspirații : neatîrna- 
rea națională. Dobîndirea ei, după 
aproape cinci secole de domi
nație colonială și la capătul 
unei lupte eroice, purtate cu 
arma în mină timp de un de
ceniu, sub con
ducerea Frontu
lui de
a Mozambicului 
(FRELIMO), ve
nea să confirme din nou adevă
rul că nimeni și nimic nu mai 
poate înăbuși lupta unui popor 
hotărît să-și ia soarta în propriile 
mîini șî să facă orice sacrificii 
pentru această cauză sacră.

Proclamarea independenței a 
marcat începutul unui nou capitol 
în istoria poporului mozambican, 
care s-a angajat de atunci într-o 
vastă operă de reconstrucție națio
nală. menită să înlăture moșteni
rea grea a trecutului de domina
ție colonială și să asigure progre
sul multilateral al țării. Mulți din 
instructorii politici ai detașamente
lor FRELIMO lucrează acum ca 
organizatori ai maselor la orașe și 
sate, în lupta pașnică, dar deloc 
ușoară, pentru edificarea unui Mo
zambic nou, mobilizează masele 
la îndeplinirea sarcinilor economi
ce, organizează cursuri de alfabe
tizare pentru adulți. îndrumă or
ganizațiile de femei și tineret, 
cercurile de educație politică. Sub 
deviza „unitate, muncă, vigi
lență", în întreaga țară se multi
plică Inițiativele populare vizînd 
sporirea producției agricole și in
dustriale. între principalele măsuri 
economice și sociale adoptate se 
numără trecerea sub controlul sta
tului a ramurilor de bază, a pro
prietății imobiliare, a instituțiilor 
de învățămînt și a asistenței me
dicale. Uzinele și fabricile abando
nate de patroni au devenit primele 
unități ale sectorului de stat, care 
urmează să fie lărgit și consolidat.

Mozambicul întrunește o serie de 
condiții favorabile pentru dezvol
tare, dispunînd de importante re

surse naturale, între care cărbu
ne, bauxită, fier. Dacă mai adău
găm existenta unui mare potențial 
hidroenergetic (asigurat în primul 
rînd de fluviul Zambezi, unde se 
află complexul hidroenergetic Ca- 
bora-Bassa, cu o capacitate de pro
ducție proiectată de 18 miliarde 
kW/h), cei peste două mii kilo
metri de deschidere spre Oceanul 
Indian, oferind mari posibilități 
pescuitului, ca și întinderea și bo
găția solului, permițînd cultivarea 
unei game variate de produse agri
cole (porumb, trestie de zahăr, 
bumbac. iută, orez, copra, sisal, 
ceai, cafea, citrice, arahide și mai 
ales nucile ,,caju“), avem imaginea 

unui pămînt apt 
de a asigura pros
peritatea locuito
rilor săi.

Poporul român, 
care și-a manifestat deplina solida
ritate cu lupta poporului mozambi
can pentru dobîndirea neatîrnării, a- 
cordindu-i acestuia un larg sprijin 
material, pplitic și diplomatic, ur
mărește cu caldă simpatie eforturile 
sale actuale pentru dezvoltare de 
sine stătătoare. între România și Mo
zambic se dezvoltă relații de strîn- 
să colaborare. O însemnătate deo
sebită au avut în acest sens întâl
nirile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la București și pe pămîntul afri
can, cu tovarășul Samora Machel, 
președintele FRELIMO și al R.P. 
Mozambic, semnarea Declarației 
solemne comune, document de o 
înaltă semnificație politică, expri- 
mînd hotărîrea țărilor noastre de 
a dezvolta prietenia și colaborarea 
in cele mai diverse domenii. Țara 
noastră a stabilit relații diplomati
ce la nivel de ambasadă chiar din 
ziua proclamării independenței 
noului stat, dezvoltând cu acesta 
legături tot mai rodnice în multi
ple domenii.

Prima aniversare a independen
tei Mozambicului constituie pentru 
poporul român un fericit prilej de 
a-și reafirma sentimentele de prie
tenie și solidaritate față de po
porul mozambican, încrederea că 
relațiile dintre țările noastre vor 
cunoaște o continuă dezvoltare și 
diversificare, spre binele ambelor 
popoare, al cauzei păcii și progre
sului în lume.

Vasile OROS

Ieri -50 de ani de la inaugurarea primei linii 
aeriene a aviației noastre civile<

Ieri s-au împlinit 50 de ani de la 
inaugurarea primei linii aeriene 
(București-Galați) și a primului ser
viciu poștal aerian intern. Sărbăto
rirea a fost marcată de un moment 
emoționant : împreună cu echipajul 
avionului, care a decolat la ora 8,20, 
pe ruta București-Galați-Iași, s-a 
aflat și pilotul veteran Mihail Opri- 
șan, cel care, în urmă cu 50 de ani, 
a participat la efectuarea cursei 
inaugurale. Zboruri omagiale au fost 
făcute joi de pe toate aeroporturile 
din țară.

Istoria nașterii aviației noastre ci
vile este plină de momente semnifi
cative, înscriind performanțele lui 
Traian Vuia și Aurel Vlaicu, zbo
rul memorabil al lui Coandă cu 
un „avion fără elice" conceput 
de el, ziua de 24 iunie 1926 
consfințind nașterea aviației ci
vile românești. în prezent, cele 
două companii aeriene române — 
TAROM și LAR — au în dotare 
avioane de lung curier, avioa
ne de mediu curier și avioane 
pentru curse interne. Dacă în 1946, 
cînd s-a trecut la reconstrucția pe 
baze socialiste a transporturilor ae

riene civile, aviația română exploata 
o rețea de linii aeriene interne și 
internaționale de 3 876 km, astăzi ea 
servește peste 90 000 km, iar Bucu- 
reștiul este legat de 29 mari orașe 
din Europa. Asia, Africa și America. 
De asemenea, pe plan intern, capi
tala țării are legături aeriene cu 14 
orașe din țară. în conformitate cu 
prevederile Directivelor Congresului 
al XI-lea al partidului, volumul 
transportului aerian intern și inter
național urmează să crească în ac
tualul cincinal cu 50 la sută față de 
perioada anterioară. în acest scop, 
se prevede extinderea curselor regu
late ale TAROM și în alte zone ale 
lumii, precum și în interiorul țării.

Semicentenarul inaugurării primei 
linii a fost marcat totodată și de 
cîteva acțiuni omagiale. Departamen
tul aviației civile a emis o plachetă 
jubiliară Poșta română a editat 6 
valori reprezentând avioane ce au 
fost în decursul anilor în dotarea 
companiilor noastre de aviație, iar 
Asociația filateliștilor din România 
a organizat o expoziție AEROMFILA 
'76, cu participare internațională.

C. PETRE

cinema
• Conversația : SCALA — 9,45;
12,15; 14,45, EFORIE — 8,30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21, GRĂDINA CA
PITOL — 20.15.
• S-a întîmplat în anii ’20 : 
SCALA — 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,
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GRĂDINA DINAMO 
— 20.
• Instanța amînă 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 î LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 9; 11; 
13,15; 16,15; 18,30; 20,45, MODERN 
— 9; 11; 13,15; 15,45; 18: 20, la gră
dină — 20,30, PATINOARUL „23 
AUGUST" — 20,15.
• Papillpn: SALA PALATULUI — 
14 (seria de bilete 646); 17,15 (647); 
20,15 (648).
• Respirație liberă : CASA FIL
MULUI — 10: 12; 14; 16; 18; 20.
• B. D. intră în acțiune : LUMI
NA — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15.
• Mușchetarul român : TIMPURI

Mereu cu chipul 
patriei în gînd

îl știu prezent acolo, 
lingă fiecare piatră de 
hotar, urmaș demn al 
mărginașului și doro
banțului din adincul ba
ladei eroice a neamului 
nostru.

Nu de mult l-am în
tâlnit din nou, intr-un 
miez de noapte. Și-a 
rpstit numele cu dem
nitate. adăugind cu băr
bătească mindrie că el, 
soldatul Gheorghe Ni- 
chita, execută paza și a- 
părarea frontierei de 
stat a Republicii So
cialiste România ! Vibra 
în glasul lui emoția pri
mei ore de veghe pe 
care o dăruia patriei. 
Lingă el, caporalul Pe
tre Mihăilă trăia aceeași 
intensă emoție : între
zărea în soldatul Nichi- 
ta un urmaș destoinic 
și demn.

Caporalul Petre Mi
hăilă și soldatul Gheor
ghe Nichita sînt ostași 
din subunitatea coman
dată de maiorul Victor 
Chelaru. „Om al borne
lor" încă din primii ani 
ai noii istorii a Româ
niei, ostaș credincios al 
partidului și al țării, co
munistul Chelaru și-a 
făcut datoria oriunde a 
fost trimis de-a lungul 
celor peste 3 100 de kilo
metri, cit se întind frun
tariile patriei. El co
mandă acum o subuni
tate în al cărei raion de 
pază, ca pretutindeni în 
grădina noastră stră
moșească, întîlnești nu
meroase vestigii ale tu
multuoasei noastre is
torii. De pildă, undeva 
între două pietre de ho
tar, ' străjuie un obelisc 
în marmura căruia s-au 
dăltuit cuvintele „Recu
noștință ostașilor căzuți 
in războiul antifascist". 
Sînt cuvinte închinate 
memoriei ostașilor care 
în vara fierbinte a anu
lui 1944, la chemarea 
patriei, a Partidului Co
munist Român, și-au 
dat viața în apriga în
cleștare cu fasciștii. 
Printre eroi s-au aflat și 
grănicerii, soldații Va
sile Cerchez și Tranian 
Brînzaș, căpitanul Ilie 
Dragu. Adică înaintașii 
cu o generație ai gră
nicerilor care veghează

astăzi, în locul lor, ho
tarul patriei — între 
care și soldatul Gheor
ghe Nichita...

în subunitatea lor este 
mereu vie memoria 
fruntașului erou Asan-

DE ZIUA 
GRĂNICERILOR

dei D. Constantin, „că
zut eroic in lupta cu 
dușmanii patriei pentru 
apărarea frontierei de 
stat a Republicii Socia
liste România" — cum 
scrie pe monumentul 
care i s-a înălțat in 
curtea subunității.

Nu de mult, adunarea 
organizației de partid 
din subunitate a discu
tat cererea de primire 
în rindurile comuniști
lor a caporalului Con
stantin Podaru. Secre
tarul de partid, căpita

nul Ion Ene, a evocat 
numele fruntașului erou, 
arătîndu-i tînărului os
taș ce se hotărîse să 
intre în rindurile comu
niștilor datoria de a 
cinsti prin fapte memo
ria eroului, de a ve
ghea hotarul patriei așa 
cum a făcut-o fruntașul 
Asandei, chiar cu sa
crificiul vieții.

Subunitatea deține de 
doi ani consecutiv ti
tlul și diploma „Sub
unitate de frunte". U- 
nul dintre pichetele sub
ordonate urcă pe podiu
mul de onoare al sub
unităților de frunte de 
opt ani, iar cel coman
dat de locotenentul ma
jor Ion Vile — de zece 
ani neîntrerupt. Succese 
confirmate și de o re
centă inspecție, cînd 
subunitatea a obținut 
calificativul maxim la 
toate categoriile de pre
gătire.

Acestea nu sînt re
zultate de excepție. Re
zultate similare au fost 
consemnate și în cărțile 
de onoare ale altor sub
unități. Numărul piche
telor și plutoanelor 
fruntașe din. trupele de 
grăniceri a ajuns la 80 
la sută, iar al grupelor 
și echipajelor — la 90 la 
sută. Toate marile uni
tăți și cea mai mare 
parte a unităților ins
pectate în ultimul an 
s-au situat pe alinia
mentul calificativului 
„foarte bine".

Sînt fapte care a- 
rată că grănicerii țării, 
acești ostași care poar
tă pe umeri, drept în
semn al armei lor, 
chipul patriei, știu să 
îndeplinească cu abne
gație — asemenea între
gii noastre armate — 
ordinul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, co
mandantul suprem al 
forțelor armate, de a se 
pregăti cu înaltă răs
pundere comunistă pen
tru a fi gata oricînd să 
apere, împreună cu în
tregul popor, hotarele 
de stat ale României, 
cuceririle revoluționare, 
libertatea și indepen
denta patriei.

Constantin AVRAM

Casa de culturâ din Oradea

I
I

I

tv
PROGRAMUL L

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă engleză (nivel 

mediu).
17,00 Emisiune In limba germană.
18,45 Tragerea loto.
18,55 Din lumea plantelor și anima

lelor.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Partid, lumina tinereții. Program 

de cîntece.
20,15 Revista economică TV.

„Tovarășe director... sînteți invitat 
a lua parte la ședința comitetului 
executiv al consiliului popular ce va 
analiza felul în care sînt întreținute 
și gospodărite locuințele din fondul 
de stat repartizat angajaților din în
treprinderi".

— Ce a determinat organizarea a- 
cestei analize ? — îl întrebam pe to
varășul Nicolae Iacobescu, primarul 
municipiului Tg. Jiu, pe al cărui bi
rou se afla invitația citată mai sus.

— Nimic neobișnuit — ne spune 
primarul. în ultimii 10 ani, în orașul 
nostru, care nu avea decît puține lo
cuințe noi, s-au 
construit peste 
12 000 de aparta
mente. Astăzi, cir
ca 60 la sută din 
populația ora
șului locuiește 
în apartamentele 
construite din fon
durile statului, iar 
majoritatea din 
cei care dispun 
de astfel de lo
cuințe sînt an
gajați ai între
prinderilor de pe 
teritoriul municipiului sau al județu
lui. E adevărat, marea majoritate a 
angajaților care au primit locuințe de 
la stat le îngrijesc cu dragoste și răs
pundere de adevărați proprietari. Dar 
sînt și unii cetățeni care manifestă o 
slabă grijă față de locuințele ce le-au 
fost închiriate. Avînd în vedere acest 
lucru, precum și faptul că — potrivit 
Legii nr. 5 din 1973 — repartizarea 
locuințelor pentru angajați se face de 
către întreprinderi, am considerat ne
cesar să organizăm o analiză privind 
gospodărirea apartamentelor, cu par
ticiparea tuturor factorilor de răs
pundere din municipiu.

...Aflăm, în continuare, că primăria 
n-a organizat această analiză pentru 
a face o „instruire generală". înain
te de ședință, două din comisiile per
manente ale consiliului popular. în 
colaborare cu reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și obștești, au vi
zitat cartier cu cartier, sute de apar
tamente, au adunat un bogat mate
rial documentar. Ce probleme mai 
imoprtante au ieșit la iveală cu a- 
ceastă ocazie ?

O primă categorie se referă la fap

NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Marele Gatsby ; VICTORIA — 
9.30; 12,30; 16; 19,15.
• Dr. Iudym : DOINA — 13,15;
15,30: 17.45 : 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30; 11,15.
• Marile speranțe : EXCELSIOR
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20. GRĂDI
NA LUCEAFĂRUL — 20,15.
• Artiști și modele — 14,15, VOi 
sări din nou peste băltoace —
16.15, Sfirșitul Sankt-Petersburgu-
lui — 18,30. Rio Bravo — 20,30 :
CINEMATECA (sala Union).
• O zi de neuitat : BUZEȘTI —- 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15.
• Prietenii mei, elefanții : GRI- 
VIȚA — 9; 12,30; 16; 19,15, VOLGA
— 9; 12.30; 16; 19,30, TOMIS — 9; 
12,30; 16; 19,15.

Expoziția de pictură

FAPTUL
DIVERS

20,50 Film artistic: „Să iubești omul1* 
(partea I) — producție a studiouri
lor sovietice. Premieră pe țară.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL 2.
17,00 Telex.
17,03 Muzică populară.
17.15 Ancheta T: „Unde am fost noi?*
17,55 Șah mat.
18,05 Vîrstele peliculei.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

> 2M0 Treptele afirmării.
20.30 Viața economică a Capitalei.
20,50 Muzică ușoară.
21.10 Telex.
21.15 Pagini de umor: Ce vrăji a mai 

făcut nevasta mea.
21,40 Seară de operetă: „Voievodul 

țiganilor" de J. Strauss, după o 
nuvelă de Jokai Mor. Partea a Il-a.

Muzeul de Artă al Re
publicii Socialiste Româ
nia găzduiește, în aces
te zile, în cîteva din să
lile sale, o Expoziție de 
pictură turcă din seco
lele XIX și XX, din co
lecția Tiirkiye iș Ban- 
kasi.

Expresie a relațiilor 
de colaborare culturală 
existente între România 
și Turcia (manifestări 
culturale menite să 
ilustreze diferite dome
nii ale artei românești 
contemporane au loc, în 
paralel, la Ankara și în 
alte orașe ale Turciei), 
această expoziție oferă 
publicului nostru prile
jul de a cunoaște peste 
o sută de lucrări repre
zentative create în ulti
mul secol, perioadă în 
care pictura turcă începe 
să se afirme «și în stilul 
propriu artei moderne 
europene.

Continuatori ai unor 
strălucite tradiții artis
tice. artiștii plastici turci 
și-au restructurat viziu
nea asupra artei și, im
plicit, mijloacele de ex
presie, prin contactul cu 
arta europeană, prilejuit 
de inițiativa fondatoru
lui Republicii Turcia, 
Kemal Atatiirk, de a tri
mite la studii, în cele 
mai renumite academii 
ale continentului, pe ti
nerii dornici să se afir
me în domeniul picturii, 
nou pentru ei pe atunci.

Expoziția deschisă la 
București, cuprinzînd 
piese de valoare din bo
gata colecție de pictură 
a Băncii Muncii din Tur
cia (Tiirkiye iș Bankasi), 
ilustrează elocvent evo
luția picturii turce, de-a 
lungul unui secol, atât 
sub raport, tematic. cit, 
mai ales, din punctul de 
vedere al' diversificării 
stilurilor și modalități
lor de abordare și trans
figurare a realității. De 
la „Natura moartă cu 
pere" a Iui Seker Ah
met Pașa (care a des
chis prima expoziție de 
pictură la Istanbul în

turcă
1873), pînză realizată în 
manieră clasică, vădind 
un autentic simț al cu
lorii dar și șovăielile 
inerente unui deschiză
tor de drum, pină la în
cercările nonfigurative 
ale unor pictori de azi, 
se distinge cu claritate o 
permanentă strădanie 
de a pătrunde in zonele 
evoluate, dominate de o 
viziune originală și pro
fundă, ale artelor plas
tice.

Judecind din punct de 
vedere al genurilor pro
movate cu predilecție 
de pictorii turci, expo
ziția este net dominată 
de prezenta peisajului, 
urmat de compoziții, 
portrete și naturi moar- 

I te. In cîteva din crea
țiile înaintașilor — „La 
treierat" de Namik Is
mail (1890—1935), „Fră- 
mîntarea plinii" de Vur- 
gut Zaim sau „Cules de 
vie" de Sercf Akdik — 
structura compoziției, a- 
mănuntele sugestive, 
expresivitatea mișcări
lor. vădesc tendința de 
a zugrăvi realist înde
letnicirile oamenilor 
simpli, modul lor de 
viață, starea socială a 

- acestora. In ..Cișmeaua 
Sultanului Ahmet III" a 
lui Hiiseyin Zekai Pașa 
(1860—1936), ca și în 
alte cîteva lucrări ale 
începutului de drum, se 
vădesc influențele tra
diționalelor arabescuri 
și mozaicuri multicolo
re, autorii«încercînd • să 
reproducă pe pînză. cu 
minuțiozitate, complexa 
alcătuire a dantelelor 
de piatră șl ghips spe
cifică arhitecturii turce.

Peisajele expuse, sem
nate de Himet Onat, 
Estef Uren, Sami Jetik,

Eșref Uren, Celâl Uzel, 
Arif Ițaptan, Aii Kar- 
san și mulți alții, ne 
poartă pe străzile ora
șelor, în colțuri pito
rești ale podișului Ana- 
toliei, pe malul Bosfo
rului, în păduri sau 
prin sate, încintînd o- 
chiul printr-o mare di
versitate tematică și 
printr-o coloristică în
drăzneață, „directă", a 
cărei caracteristică prin
cipală este strălucirea ; 
dar nu o strălucire 
decorativă, ci una dra
matică, izvorînd din 
meditația artiștilor dor
nici în mod manifest 
să emoționeze privito
rul.

De altfel, această va
loare pregnantă, comu- 
nicînd un limpede me
saj umanist, este detec
tabilă în profunzimea 
și complexitatea ideilor 
și a sentimentelor pro
puse de portretele pre
zente in expoziție. A- 
cestea, nu multe la nu
măr, dar evidențiin- 
du-se insistent privito
rului, vădesc nu doar 
remarcabile calități ar
tistice, ci și un punct 
de vedere propriu a- 
supra chipului uman, 
îp acest sens, portretul 
„Atatiirk cu căciulă" de 
Feyhaman Duran, ca și 
„Fata cu șalvari albaș
tri" de Nazei Ecenit și, 
mai ales, „Tatăl și 
fiul" de Ibrahim Șahi 
apar ca niște definitorii 
embleme ale dialogului 
dintre artist și chipul 
omenesc, material, dar 
mai cu seamă spiritual.

Expoziția de pictură 
turcă luminează, pentru 
iubitorii de artă din 
țara noastră, pagini mai 
puțin cunțscute ale unei 
străvechi culturi, capa
bilă să asimileze și să 
îmbogățească moduri 
de artă care nu-i erau 
proprii. Expoziția con
tribuie la o mai bună 
cunoaștere și la o mai 
strînsă apropiere între 
popoarele noastre.

Luda BOGDAN

■

I

Noroc, 
nu glumă!

La cinematograful Arta din 
orașul Sf. Gheorghe. județul 
Covasna, a avut loc tragerea la 
sorți pentru desemnarea cîștigă- 
torilor unui concurs pe teme ci
nematografice organizat de co
mitetul județean U.T.C. și între
prinderea cinematografică. După 
efectuarea operațiilor de rigoare, 
juriul anunță : locul I — buleti
nul completat de profesorul Li
viu Pușcariu. Apoi, o nouă tra
gere și se anunță locul al 
doilea : buletinul completat de 
profesorul Liviu Pușcariu... 
Apoi, locul al treilea : bu
letinul profesorului Liviu Puș
cariu... A venit și rindul men
țiunilor. Și — să vezi și să nu 
crezi ! — cinci dintre mențiuni 
au revenit aceluiași profesor. 
Part.icipind la concurs cu mai 
multe buletine (fiecare concu
rent a putut completa cite bu
letine a dorit), profesorul L. P. 
era gata-gata să ia toate pre
miile. Noroc, nu glumă !

...și gluma 
nesărată 
de la 
Lacu Sărat

an, la stațiunea 
lîngă Brăila s-a

G*l
...asa ar

tul că apartamentele închiriate pe 
bază de contract individual — cazul 
majorității locuințelor — sînt între
ținute de chiriași cu mai multă grijă. 
Evident, a păstra în bune condiții 
locuința primită de la stat este în 
primul rînd o obligație a fiecărui chi
riaș. Dar un rol pozitiv in gospodă
rirea locuințelor îl are — așa cum 
s-a constatat — și controlul periodic 
efectuat de cjjitre asociațiile de loca
tari, comisiile sociale din întreprin
deri și organele de specialitate ale 
consiliului popular. Interesul do
vedit în această privință de une

șantiere și ai întreprinderilor noi — 
locuințele primite de la stat. Comisii
le permanente ale consiliului popu
lar au furnizat în această privință 
multe exemple. în cartierul „9 Mai" 
— ca să ne oprim la un exemplu 
dintre cele mai negative — s-a con
statat că blocul G5 (care n-are decit 
cinci ani de cînd a fost dat în fo
losință !) prezintă grave degradări, 
de la parter pină la ultimul etaj, 
ceea ce necesită efectuarea unei re
parații generale. într-o situație mai 
mult sau mai puțin asemănătoare, 
dar oricum criticabilă, se prezintă și

ADEVĂRAȚI PROPRIETARI...
trebui să-si îngrijească angajatii întreprinderilor

9 9

locuințele date în folosință de stat9 ,

Și în acest 
I Lacu Sărat de 

deschis o tabără de pionieri și 
' școlari. Dar, spre deosebire de 
I alți ani, la Lacu Sărat nu se va 

mai cînta binecunoscutul „Nu 
mai rupețî flori, copii !“ Moti
vul : în acest an, în frumoasa 

| lor tabără, copiii n-au mai fost 
întâmpinați nici măcar cu o floa- 

[ re. în schimb, ei pot „admira" 
urmele de straturi din alți ani. 
Mai mult, nu se știe cine a 
avut nefericita idee de a deli
mita cu o îngrăditură grosola
nă zona din parc afectată ta
berei copiilor. Spunem idee ne
fericită, pentru că îngrăditura 
respectivă este fixată cu pi
roane mari, bătute direct în... 
trupul arborilor. Dacă n-am fi 
văzut cu ochii noștri ce am 
văzut și ne-ar fi istorisit alt
cineva, o luam drept o glumă 
nesărată, chiar dacă e vorba de 
Lacu Sărat. Ne întrebăm : cum 
pot profesorii să le vorbească 
școlarilor aflați în vacanță des
pre frumusețile florei — dar, 
mai ales, cu ce argumente își 
vor Însoți ei lecția firească 
despre... ocrotirea naturii ?

Apelul 
unui primar

Primarul comunei Mănești, 
județul Dîmbovița, ne istoriseș
te o „întâmplare tristă" — cum 
scrie el — despre o mamă (Au
relia Păun) care și-a părăsit 
familia, din toamna anului tre
cut, și n-a mai dat nici un 
semn de viață. Cei patru co
pii ai săi, între 4 și 12 ani, au 
rămas în grija tatălui lor, mun
citor 
ta la 
meie 
pare 
pii s-ar fi aciuat prin 
pe strada Progresului, în casa 
unui șofer. Primarul roagă pe 
cei care știu ceva de ea ,.să-i 
spună că este așteptată cu drag 
de copii și să-i mai spună câ 
Lenuța, fata cea mică (are patru 
ani), este tare bolnavă și toată 
ziua strigă și își cheamă mama" 

La o pantă

destoinic, care face nave- 
Tîrgoviște, și a bunicii, fe- 
bătrină și suferindă. Se 
că mama celor patru co- 

Slatina.

Tirgu Neamț, a în
de transporturi auto

le conduceri de întreprinderi și or
ganizații de masă, ca acelea ale fa
bricii de țigarete, fabricii de confec
ții și fabricii „Unirea", care efectu
ează controale și poartă discuții cu 
locatarii, reprezintă un exemplu 
demn de urmat și de alte unități.

O a doua categorie de probleme 
constatate vizează faptul că unele în
treprinderi, in special cele care pri
mesc apartamente în organizare 
de șantier, nu asigură întotdeauna 
distribuirea acestora în conformita
te cu prevederile legii, iar după re
partizare nu mai exercită un control 
atent asupra felului în care sînt gos
podărite și folosite. De exemplu, la 
data controlului, I.T.A. Tg. Jiu, în
treprinderea județeană de industrie 
locală ș.a. dețineau mai multe apar
tamente care — deși au fost solici
tate pentru a fi repartizate nominal 
— erau folosite în alt scop, mai e- 
xact, aveau o destinație nelegală, de 
camere pentru oaspeți sau birouri.

O a treia categorie de probleme 
constatate se referă la modul neco
respunzător în care își întrețin unii 
angajați — în special cei de pe

multe din apartamentele deținute de 
către unii angajați ai I.U.M. Rogo- 
jelu, I.J.C.M. Tg. Jiu, întreprinderii 
„Electrocentrale" Rovinari, lotu
lui 4 construcții Vădeni ș.a. In 
toate cazurile de deteriorare a lo
cuințelor este vorba, în primul rînd, 
de carențe evidente în educația res
pectivilor chiriași. Dar cele mai mul
te din apartamentele la care s-au 
semnalat stricăciuni sînt construite 
din fondurile proprii ale întreprin
derilor. Or, conform Legii nr. 5/1973, 
conducerile acestora sint datoare să 
vegheze ca apartamentele aflate în 
zestrea lor socială să fie cît mai 
bine întreținute, pentru a putea fi 
folosite, în decursul timpului, și de 
alți angajați. O întrebare pusă în 
timpul amintitei analize de către pri
mar : „Cîți dintre directorii prezenți 
la respectiva ședință sau alți repre
zentanți ai întreprinderilor au vizitat 
apartamentele repartizate propriilor 
angajați ?“ a rămas fără răspuns. Or, 
comitetele oamenilor muncii, cele 
care repartizează apartamentele, cele 
care răspund de fapt de această zes
tre, au datoria ca, prin comisiile so

ciale din întreprinderi, să controleze 
periodic felul in care își fac datoria 
de gospodari cei cărora le-au repar
tizat locuințe.

Multe din neajunsurile semnalate 
puteau fi desigur prevenite dacă și 
organele de specialitate ale consi
liului popular municipal, în primul 
rind întreprinderea însărcinată cu 
administrarea fondului locativ, ar fi 
acționat cu toată hotărîrea pentru a- 
plicarea prevederilor legale. Avem in 
vedere obligarea tuturor întreprinde
rilor de a prelua apartamentele pe 
bază de contract nominal, pentru a 

crește răspunde
rea personală a 
deținătorului lo
cuinței în legă
tură cu gospodă
rirea acesteia. A- 
vem în vedere, de 
asemenea, aplica
rea sancțiunilor 
prevăzute pentru 
abaterile grave, 
pentru că legiui
torul, atunci cînd 
le-a prevăzut, a 
avut in vedere 
tocmai preveni

rea unor asemenea situații.
Sînt de fapt concluzii pe care le-a 

tras și primăria municipiului Tg. Jiu. 
Pentru că analiza respectivă s-a do
vedit, pe multe planuri, foarte bine
venită. A reactualizat, în spiritul le
gii, sarcinile întreprinderilor pen
tru repartizarea și gospodărirea lo
cuințelor construite cu fonduri pro
prii. A determinat o creștere a răs
punderii asociațiilor de locatari pen
tru întreținerea și gospodărirea fon
dului locativ. A stabilit un plan de 
măsuri — cu termene și răspunderi 
precise — pentru executarea tutu
ror reparațiilor pe care Ie necesită 
fondul locativ, urmînd ca. de Ia caz 
la caz. cheltuielile să fie suportate 
fie de cei care au produs stricăciu
nile, fie de către întreprinderile care 
au avut locuințele în custodie. Prin 
urmare, așa cum se impunea, mă
suri operative și exigente — în spi
ritul legalității, al răspunderii pe 
care trebuie să o avem față de a- 
ceastă avere a tuturor : fondul lo
cativ.

Constantin PRIESCU

• Patima : UNIREA — 16; 18,15, 
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 î 
BUCEGI — 10; 12; 16; 18.
• Cu mîinile curate : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Doi oameni în oraș : GIULEȘTI
— 13,30; 17,45; 20.
• Teroare pe uliță — 15,30, 18,
Filip cel bun — 20,15 : FEREN
TARI.
• Dragoste Ia 16 ani : COTROCENI
— 10; 12: 14; 16; 18; 20.
• Dictatorul : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,15.
• Frați de cruce î PACEA — 15,45; 
18; 20,15.

• Intîlnire la aeroport : CRÎN- 
GASI — 17.
• Prima pagină î AURORA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLAMU
RA — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Zidul : RAHOVA — 16; 18; 20.
• Vînzătorul de baloane î 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, lâ grădină — 20,30.
• Operațiunea „Monstrul**: POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Mere roșii : MUNCA — 15,45; 
18; 20.
• Cavalerii teutoni ; COSMOS — 
15,30; 19.
• întoarcerea Iui Magellan : FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20.

• Misiune primejdioasă : ARTA — 
15,30; 17,45; 20. la grădină — 20.30.
• Am avut 32 de nume ; VITAN 
— 15,30; 18; 20.
• Cele pe care nu le-am uitat : 
PROGRESUL — 15,30; 17,45; 20.
• Cei trei mușchetari : GRĂDINA 
TITAN — 20,15.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică) : Pă
rinți teribili — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu**

(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Roberto Benzi (Fran
ța) — 20.
• Opera Română : Anotimpurile, 
Chopiniana, Carmen — 19.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică — 
19,30.
• Teatrul Giulești : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Frumoasă ești, mindră 
țară — 18,30, Flori alese (la Tea
trul de vară „23 August") — 19,30.
• Circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 19,30.
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Autobaza 
treprinderii ... ___ „_________
Piatra Neamț. în dimineața unei ' 
zile de iunie, conducătorul auto i 
Vasile Gorban a fost trimis, ca 
de obicei, să efectueze un trans- I 
port cu camionul și remorca. în 
timp ce cobora o pantă, cînd să 
pună frina, frîna n-a răspuns 4 
comenzii. Văzind pericolul imi- 1 
nent, a încercat să se salveze i 
sărind din cabină. A fost strivit 
între remorcă și taluzul dru- | 
mului.

Precum 
ciupercile...

Printre blocurile frumoase, 
moderne din cartierul Traian, 
ca și din alte cartiere ale muni
cipiului Rîmnicu-Vîlcea, au apă
rut, precum ciupercile după 
ploaie, tot felul de garaje im
provizate, care fac notă discor
dantă cu arhitectonica din jur. 
„într-adevăr — observa locata
rul Ion Stăncescu — pe lingă 
blocuri, respectivele garaje sea
mănă cu ciupercile printre co
pacii falnici. Se pare că edilii 
frumosului municipiu de pe ma
lul Oltului n-au mai trecut cam 
de multișor printre blocurile cu 
pricina. Altfel nu se explică — 
adaugă I.S. — de ce n-au pus 
pînă acum cuvenitul „stop" unor 
asemenea practici".

O „musafiră" 
neașteptată

Zilele trecute, pioniera Eluța 
Copaciu, din localitatea Sin- 
mihaiu Almașului, județul Să
laj, se îndrepta spre școală. Toc
mai cînd traversa strada, pen
tru a intra în curtea școlii, a dat 
cu ochii de o broască țestoasă 
care mergea și ea, agale, tot... 
spre școală.

Cum a ajuns broasca țestoasă 
în această parte a țării nu se 
știe. Se presupune că ar fi că
zut din vreun mijloc de trans
port sau că a „evadat" dintr-o 
rezervație. Pînă una. alta, mu
safira primește îngrijirile ne
cesare din partea micilor biologi.

Rubrica redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"

I
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Vizita ministrului de finanțe al S. U. A.
Primire la primul ministru al guvernului

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, a primit, joi la amiază, pe 
ministrul finanțelor al S.U.A., William 
E. Simon, care face o vizită in țara 
noastră.

în cadrul întrevederii au fost exa
minate stadiul și perspectivele rela
țiilor bilaterale dintre România și 
S.U.A., apreciindu-se evoluția poziti
vă a acestora, corespunzător înțele
gerilor și hotărîrilor convenite de 
președinții Nicolae Ceaușescu și Ge
rald Ford cu prilejul intîlnirilor șl 
tratativelor la nivel înalt româno- 
americane de la Washington și 
București.

A fost exprimată dorința ambelor 
guverne de a facilita și sprijini dez
voltarea relațiilor economice dintre 
România și Statele Unite ale Ameri- 
cii. Au fost analizate căile și mijloa
cele concrete menite să conducă la

*
Delegația economică americană 

condusă de William E. Simon, secre
tarul trezoreriei S.U.A., a avut, în 
cursul dimineții de joi, o întîlnire de 
lucru cu reprezentanți ai unor minis
tere economice din țara noastră.

La convorbiri au participat Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, Nicolae Mă
nescu, ministrul energiei plectrice, 
Nicolae Ionescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Interna
ționale, Gheorghe Caranfil, adjunct 
al ministrului industriei chimice, A- 
lexandru Roșu, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini, Gheorghe Stroe, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planificării, 
Ion Stanciu, adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimentare.

Din delegația americană au făcut 
parte William Seidman, asistent al 
președintelui S.U.A. pentru probleme 
economice, G. L. Parsky, secretar a- 
sistent pentru afaceri internaționale 
în Departamentul trezoreriei, Arthur 
Hartirian, secretar asistent pentru a-

COMUNICAT
privind vizita în Republica Socialistă România a secretarului 

trezoreriei Statelor Unite ale Americii
La invitația ministrului finanțelor 

al Republicii Socialiste România, Flo
rea Dumitrescu, secretarul trezoreriei 
Statelor Unite ale Americii, William 
Simon, a efectuat o vizită în Româ
nia intre 23 și 24 iunie 1976.

Secretarul trezoreriei a fost însoțit 
de William Seidman, asistent al pre
ședintelui S.U.A. pentru probleme 
economice. Gerald Parsky, asistent al 
secretarului trezoreriei, Arthur Hart
man, asistent al secretarului de stat 
pentru probleme europene, și alte 
oficialități americane.

Cu prilejul vizitei, secretarul tre
zoreriei Statelor Unite ale Americii, 
William Simon, a fost primit de pri
mul ministru al guvernului român, 
Manea Mănescu. s-a întîlnit cu vice- 
prim-ministrul șl ministrul comerțu
lui exterior și cooperării economice 
Internaționale, Ion Pățan, și a avut 
convorbiri cu ministrul finanțelor, 
Florea Dumitrescu, și cu alți mem
bri ai Guvernului Republicii Socialis
te România. în cadrul convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, de lucru, părțile au 
subliniat importanța aplicării în re
lațiile lor economice și financiare a 
înțelegerilor convenite cu prilejul în- 
tîlnirilor dintre președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Statelor 
Unite ale Americii. Gerald Ford.

în convorbirile lor, cele două părți 
au luat notă cu satisfacție de evo
luția favorabilă a dezvoltării comer
țului dintre cele două țări și au sub
liniat rolul Băncii de export-import 
în finanțarea exporturilor Statelor 
Unite către România.

Părțile au afirmat, de asemenea, 
dorința lor comună de a dezvolta 
cooperarea economică și financiară și 
au procedat la un schimb de vederi 
asupra problemelor de interes comun, 
o atenție specială fiind acordată 
încurajării relațiilor economice și co
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Sportivi români in întreceri internaționale
• în orașul iugoslav Priștina au în

ceput întrecerile celei de-a 9-a edi
ții a campionatelor balcanice de vo
lei. în primul joc al turneului femi
nin, echipa României a întrecut cu 
scorul de 3—0 (15—1, 15—3, 15—0) e- 
chipa Greciei. Selecționata Bulgariei 
a dispus cu 3—0 (15—12, 15—1, 15—8) 
de echipa Albaniei. în meciul inau
gural al competiției masculine. Iugo
slavia a învins cu 3—0 (15—3, 15—8, 
15—9) echipa Greciei.

• Peste 30 000 de spectatori au a- 
sistat ieri la partidele disputate în 
cea de-a 4-a zi a turneului interna
țional de tenis de la Wimbledon, 
competiție care polarizează în aceste 
zile interesul amatorilor de sport de 
pretutindeni. Pe unul din terenurile 
centrale. Ilie Nâstase l-a învins cu
8— 6, 7—5, 6—4 pe australianul Kim 
Warwick, victorie care-i asigură ca
lificarea în optimile de finală. Una 
din surprizele zilei a furnizat-o Phil 
Dent (Australia), învingător cu 6—4,
9— 8, 6—4 în fața olandezului Tom 
Okker, cotat între primii zece favo
rit! ai concursului.

Rezultate din turul trei al probe!

ÎN CÎTEVA
FOTBAL t Steaua—F.C. Bihor 
și Universitatea Craiova— 
C.S.V. Galați în semifinalele 

„Cupei României"
Duminică, 27 iunie, se vor desfă

șura, pe terenuri neutre, meciurile 
din cadrul semifinalelor „Cupei Ro
mâniei" la fotbal. în urma tragerii 
la sorți, programul este următorul : 
Steaua—F.C, Bihor (la Tg. Mureș) și 
Universitatea Craiova—C.S.U. Ga
lați (la Ploiești), Ambele partide vor 
începe la ora 17,

HANDBAL
La Budapesta. în meci amical de 

handbal feminin. Ungaria—Ceho
slovacia 24—16 (13—6) ; tot în meci 
amical (masculin), la Praga, Ceho
slovacia—Finlanda 25—12 (13—5).

AUTOMOBILISM
60 de echipaje au luat startul din 

Rabat în cea cte-a 19-a ediție a tra- 

intensificarea raporturilor de colabo
rare economică româno-americane, 
îndeosebi în domeniul cooperării in 
producție, știință și tehnologie și al 
schimburilor comerciale, în intere
sul reciproc al celor două țări și 
popoare.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, au participat Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor. Ion St. 
Ion, secretar al guvernului, Iulian 
Bituleanu, adjunct al ministrului fi
nanțelor.

Au luat, de asemenea, parte Wil
liam Seidman, asistent al președinte
lui S.U.A. pentru probleme econo
mice, G. L. Parsky, secretar asistent 
pentru afaceri internaționale în De
partamentul trezoreriei, Harry Bar
nes jr., ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

(Agerpres)
*

facerile europene din Departamentul 
de Stat al S.U.A., Harry Barnes jr., 
ambasadorul S.U.A. la București, alte 
persoane oficiale americane.

în cadrul discuțiilor s-a procedat 
la o trecere în revistă a evoluției 
raporturilor economice româno-ame
ricane în diferite domenii de interes 
comun și au fost analizate măsuri 
concrete vizînd dezvoltarea acestor 
raporturi. în acest context, au fost 
studiate posibilitățile de lărgire a 
colaborării și cooperării în domeniul 
financiar-bancar, al industriei con
strucțiilor de mașini, al industriei 
chimice, agriculturii și industriei ali
mentare, precum și în sectorul schim
burilor comerciale dintre cele două 
țări.

★
Joi la amiază, Ion Pățan, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a oferit, la ho
telul „Intercontinental", un dejun 
în onoarea secretarului trezoreriei 
S.U.A., William E. Simon.

Au particpat reprezentanți ai con
ducerii unor ministere economice, 

merciale reciproc avantajoase, pre
cum și mijloacelor care pot da un 
nou impuls extinderii cooperării eco
nomice și financiare dintre România 
și Statele Unite ale Americii.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția și sprijinul pentru activitatea 
Consiliului economic româno-ameri- 
can, care a adus o contribuție impor
tantă la extinderea și diversificarea 
legăturilor economice, permițînd o 
mai bună cunoaștere și înțelegere a 
punctelor lor de vedere.

Secretarul trezoreriei Statelor Unite 
ale Americii a asigurat partea româ
nă de dorința guvernului Statelor 
Unite de a colabora cu guvernul 
român, în promovarea unui comerț 
reciproc avantajos și a menționat că 
aceasta, va continua să se bucure de 
atenția guvernului său. Partea româ
nă și-a exprimat satisfacția în legă
tură cu acordarea de către Statele 
Unite ale Americii a preferințelor 
vamale generalizate, începînd cu data 
de 1 ianuarie 1976, care sprijină 
exporturile românești către S.U.A. și, 
totodată, speranța că guvernul ame
rican va lărgi aceste preferințe pen
tru exporturile de produse românești 
în Statele Unite ale Americii.

în cadrul sesiunii Consiliului eco
nomic româno-american, cei doi mi
niștri au notat cu satisfacție interesul 
manifestat de firme și organizații 
economice din cele două țări pentru 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
și a cooperării economice, în folosul 
ambelor părți.

Cei doi miniștri și-au exprimat do
rința de a se ajunge cit mai curînd 
posibil la încheierea Acordului de 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică pe termen lung dintre cele 
două țări, ceea ce va da un nou im
puls colaborării bilaterale.

Cele două părți au trecut în re
vistă cooperarea economică existentă 

de simplu femei : Maria Bueno — 
Guerrant 6—4, 3—6, 6—3 ; Evert — 
Hunt 6—1, 6—0 ; Morozova — Mar- 
sikova 6—4. 6—1 ; Goolagong — Mo- 
lesworth 6—1, 6—1 ; Stevens — To
manova 6—2, 5—7, 9—7 ; Cimîreva — 
Kloss 7—5, 6—4.

în primul tur al probei de dublu 
masculin, perechea Ion Țiriac (Româ
nia)—Adriano Panatta (Italia) a eli
minat cu 8—9, 6—3, 3—6, 7—5, 6—3 
cuplul Mark Cox (Anglia)—Clyff 
Drysdale (R.SA.).

• în turneul internațional de șah 
de la Manila, după 9 runde in frun
tea clasamentului se află marele 
maestru cehoslovac Vlastimil Hort cu 
7 puncte, urmat de brazilianul Costa 
Mecking cu 5,5 puncte (2). Marele 
maestru român Florin Gheorghiu are 
4 puncte și două partide aminate, 
între care una cu Mecking, acesta din 
urmă fiind suferind.

• Sîmbătă, la Drobeta Turnu-Se- 
verin, selecționata de box (juniori) a 
tării noastre va întilni reprezentativa 
similară a R.D. Germane. Două zile 
mai tirziu, la Orșova, cele două e- 
chipe vor susține meciul revanșă.

RÎND
diționalei competiții internaționale 
automobilistice „Raliul Marocului". 
După încheierea primei etape (Rabat 
—Casablanca), pe primul 10c al clasa
mentului se află finlandezul Markku 
Alen. urmat de italianul Maurizio 
Verini.

BASCHET
în ziua a doua a turneului mas

culin de baschet de la Hamilton, 
contind pentru calificarea la Jocurile 
Olimpice de la Montreal : Mexic— 
Spania 73—72 (33—34), Cehoslovacia 
—Israel 92—69 (48—27) ; Bulgaria— 
Suedia 88—72 (42—32) ; Polonia—An
glia 86—73 (32—37) ; Iugoslavia—Fin
landa 87—58 (31—28) ; Brazilia—Is
landa 100—62 (45—27).

ATLETISM
Cunoscutul sprinter Valeri Borzov, 

dublu campion olimpic la Miinchen, 
va fi prezent și la întrecerile Olim
piadei de la Montreal. In ziua a 

precum și ai unor instituții bancare 
din țara noastră.

Au luat parte, de asemenea, mem
brii delegației economice americane, 
precum și ambasadorul S.U.A. la 
București.

★
Ion Pățan, viceprim-ministru al 

guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, s-a întîlnit, joi dimineața, 
cu William Simon, secretarul trezo
reriei S.U.A.

La convorbirea care a avut loc au 
participat Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Iulian Bituleanu, adjunct al 
ministrului finanțelor.

Au luat parte, de asemenea, Wil
liam Seidman, asistentul președinte
lui S.U.A. pentru probleme econo
mice, Gerald L. Parsky, secretar a- 
sistent pentru afacerile internaționa
le din Departamentul trezoreriei, 
Arthur Hartman, secretar asistent 
pentru afacerile europene din De
partamentul de Stat al S.U.A., Harry 
Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la 
București.

Cu acest prilej, au fost abordate 
aspecte ale relațiilor economice și 
financiare româno-americane și au 
fost analizate o serie de măsuri pen
tru intensificarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice și 
tehnice între cele două țări.

★
Joi după-amiază a părăsit Capi

tala ministrul finanțelor al Statelor 
Unite ale Americii, William E. Si
mon, care, la invitația ministrului 
finanțelor al țării noastre, a efectuat 
o vizită in România în fruntea unei 
delegații economice americane.

La plecare, oaspeții americani au 
fost salutați de Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor. Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Ștefan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și Iulian Bituleanu, adjunct al minis
trului finanțelor.

Au fost prezenți Harry Barnes jr., 
ambasadorul S.U.A. la București, 
alți membri ai ambasadei.

(Agerpres)

între firmele americane și întreprin
derile românești și au explorat noi 
domenii de cooperare.

Cele două părți au examinat 
perspectivele de cooperare care ar 
putea fi avute in vedere in contextul 
planului de dezvoltare a României în 
perioada 1976—1980, acțiunile la reali
zarea cărora ar putea să participe 
firme din Statele Unite.

Secretarul trezoreriei a exprimat 
ferma convingere că cercurile de afa
ceri din Statele Unite vor fi din ce în 
ce mai atrase de proiectele comune 
româno-americane și a declarat că va 
supune proiectele românești impor
tante atenției sectorului particular 
din Statele Unite.

Părțile au procedat la un larg 
schimb de păreri în legătură cu ac
tivitatea organizațiilor economico- 
financiare internaționale, subliniind 
rolul pe care acestea trebuie să-l 
joace în dezvoltarea unor relații eco- 
nomico-financiare cit mai stabile, 
care să servească dezvoltării tuturor 
țărilor și, în special, a celor în curs 
de dezvoltare.

Cele două părți au subliniat impor
tanța aplicării de către toate statele 
semnatare. în relațiile lor reciproce, 
a tuturor prevederilor Actului final 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

Cele două părți au apreciat că vi
zita secretarului trezoreriei Statelor 
Unite ale Americii, întîlnirile și con
vorbirile care au avut loc într-un 
spirit de prietenie și înțelegere 
reciprocă vor contribui la dezvoltarea 
unei colaborări eficiente între cele 
două țări.

Secretarul trezoreriei Statelor Unite 
ale Americii a exprimat caldele sale 
mulțumiri pentru ospitalitatea cor
dială cu care au fost primiți atît el, 
cit și persoanele care l-au însoțit în 
cursul vizitei în România.

• SPORT O SPORT
vremea

Emisiuni sportive 
pe „micul ecran“ 

SÎMBĂTĂ. 26 iunie, ora 14,55 : 
„Festivalul national pionieresc de 
minibaschet" ; ora 15,10 : călărie — 
„Marele Premiu al orașului Roma la 
sărituri", probă internațională de 
obstacole pe hipodromul din Piazza 
di Siena ; ora 15,45 : fotbal — Calei
doscop internațional : concurs de 
transformare a loviturilor de la 11 
metri pe stadionul Wembley din 
Londra.

DUMINICA, 27 iunie, ora 17 : 
fotbal — Transmisiuni directe alter
native din semifinalele „Cupei Româ
niei". (în pauză : derby-ul de galop 
de la Ascot).

MIERCURI, 30 iunie, ora 15 : Tenis 
de cimp — Turneul international de 
la Wimbledon. (Transmisiune di
rectă) ; ora 17 : fotbal — finala „Cu
pei României". (Transmisiune directă 
de la stadionul „23 August").

URI
doua a concursului de selecție a atle- 
ților sovietici, care se desfășoară la 
Kiev, Valeri Borzov a ciștigat proba 
de 100 m cu timpul de 10”27/100. 
Rezultate bune, și implicit calificarea 
pentru Jocurile Olimpice de la Mont
real, au mai obținut Ludmila Mas
lakova (ll”37/100 la 100 m plat), Ta
tiana Anisimova (12”97/100 la 100 m 
garduri), Svetlana Kravcevskaia 
(20,70 m Ia aruncarea greutății), Sve
tlana Babici (63,44 m la aruncarea 
suliței) și Serghei Budalov (2.25 m la 
săritura în înălțime).

CICLISM
Cea de-a 63-a ediție a Turului ci

clist al Franței a început la St. Jean 
de Monts cu cursa contracrono- 
metru individual, pe distanța de 
8 km, cîștigată de belgianul Freddy 
Maertens (în 11’ 03” 29/100), care a 
îmbrăcat astfel primul tricoul gal
ben. La start s-au aliniat 130 de 
concurenți, reprezentînd 13 echipe.

Sosirea în țara noastră a vicepreședintelui 
Partidului Social Democrat din R. f. Germania

Plecarea delegației Academiei unionale 
de științe agricole „V. I. Lenin" a U. R. S. S.

Joi după-amiază a sosit în Capi
tală Hans Koschnick, vicepreședinte 
al Partidului Social-Democrat din 
Republica Federală Germania, pre
ședintele Senatului și primar al ora
șului Bremen, împreună cu soția, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Vizita delegației Partidului Alianța 
Populară din Islanda

Delegația Partidului Alianța Popu
lară din Islanda, formată de tovarășii 
Benedikt Davidsson și Sigurdur Mag
nusson, membri ai Comitetului Exe
cutiv al P.A.P., Lara Helgadottir, 
Hannes Baldvinsson și Gudrun 
Hallgrimsdottir, membri ai C.C. al 
P.A.P., care întreprinde o vizită în 
țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R., a fost oaspetele județelor Ar
geș, Constanța și Brașov, unde s-a 
întîlnit . cu organele de partid și sin
dicale, a vizitat obiective economice, 
social-culturale și turistice.

Lucrările Comisiei mixte româno-spaniole
între 22 și 24 iunie, la București 

s-au desfășurat lucrările celei de-a 
Vl-a sesiuni a Comisiei mixte ro- 
mâno-spaniole.

Au fost analizate, cu acest prilej, 
evoluția relațiilor economice bilate
rale. precum și măsurile necesare a 
fi întreprinse pentru dezvoltarea 
acestora.

La încheierea lucrărilor, Nicolae 
Dumitrescu, director in Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, și Miguel 
de Aldasoro, director general ad
junct in Ministerul Afacerilor Exter
ne al Spaniei, au semnat protocolul 
sesiunii.

Au fost prezenți Nicolae Ștefan, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, precum și Jose

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Mozam- 
bic, Joaquim Chissano, cu ocazia pri
mei aniversări a proclamării inde
pendenței de stat a acestei țări.

★
în cadrul expoziției de pictură 

turcă din secolele XIX și XX, la 
Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România a fost organizată, joi, 
o seară culturală turcă.

Cu acest prilej, Ibrahim Oktem, 
vicepreședinte al Băncii Muncii din 
Ankara, a ținut o conferință cu tema 
„100 de ani de pictură turcă", iar 
prof. dr. Virgil Cândea, secretarul „A- 
sociației România", « conferențiat

La 29 iunie

Tragere excepțională Loto
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează în ziua 
de 29 iunie o noua tragere ex
cepțională Loto, la care se atri
buie numeroase și importante 
premii în bani (valori fixe și 
variabile), autoturisme „Dacia 
1300“ și „Skoda S-100", precum 
și excursii pe itinerare atrac
tive în U.R.S.S. (cu trenul și 
avionul, durata circa 21 zile), în 
Cehoslovacia-Ungaria (cu auto
carul, durata circa 16 zile), An
glia (cu avionul, circa 8 zile) și 
Turcia (cu autocarul, circa 8 
zile). Participarea se face pe 
bilete de 5 lei și 15 lei varianta. 
Varianta de 15 lei participă la 
toate extragerile. Se vor efectua
------------------

Ieri în țară : Vremea a fost închisă, 
cu cerul acoperit în județele Ilfov, ia
lomița și Teleorman, unde a plouat 
temporar. în restul țării, cerul a fost 
schimbător și s-au semnalat averse lo
cale de ploaie, mai ales după-amiază, 
în nordul și estul Moldovei, nordul Ol
teniei, sudul și vestul Transilvaniei și 
în zona de munte. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 15 grade la 
Cîmpulung și 27 de grade la Sînnico- 
lau-Mare. în București : vremea a fost 
închisă, cu cerul acoperit. Temporar a

Meșteșugarii buzoieni extind serviciile 
pentru populație

Dezvoltarea economică și socială 
în ritm susținut a localităților ju
dețului Buzău a solicitat și din 
partea cooperației meșteșugărești 
ample măsuri pentru diversificarea 
activităților prestatoare de servicii, 
a sporirii numărului unităților res
pective, atît în orașe cit și în me
diul sătesc. Planurile curente și de 
perspectivă elaborate de uniunea 
județeană a cooperativelor mește
șugărești au urmărit, în principal, 
creșterea cantitativă și calitativă a 
serviciilor către populație, prin ex
tinderea profilelor secțiilor și ate
lierelor, prin perfecționarea pregă
tirii lucrătorilor, prin dotarea uni
tăților de prestații cu tehnică, ma
teriale și piese de schimb.

— Pornind de la sarcinile de plan 
în ramura prestărilor de servicii — 
ne spunea Alexandru Florescu, 
președintele U.J.C.M. Buzău — și 
de la analiza exigentă a lipsurilor 
care mai persistă, uniunea noastră 
a stabilit pentru acest ari o seamă 
de programe de lucru care au vi
zat cu deosebire creșterea număru
lui atelierelor de prestații — atit pe 
profilele existente, cit și prin în
ființarea unor unități noi, cu pro
file solicitate de populație. O aten
ție principală am acordat și acor
dăm perfecționării profesionale a 
lucrătorilor, asigurării cadrelor ne
cesare noilor activități și ateliere 
ce vor lua ființă în acest an și în 
toată perioada cincinalului. De Ia 
începutul anului și pînă acum. 12 
unități prestatoare de servicii s-au 
adăugat celor existente, iar pînă 
la finele lui 1976 urmează să intre 
in activitate încă 15 ateliere și 
secții noi. 

oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., împreună cu soția.

Au fost prezenți Manfred Giinther, 
însărcinat cu afaceri a.i. al R.F. Ger
mania la București, membri ai am
basadei.

(Agerpres)

La încheierea vizitei, delegația s-a 
întilnit la sediul C.C. al P.C.R. cu 
tovarășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., Ilie Șalapa, 
membru al- Comisiei Centrale de Re
vizie, și Cornelia Filipaș, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Joi dimineața, delegația Partidului 
Alianța Populară din Islanda a pă
răsit Capitala.

Carlos Gonzales Campo dal Re, șe
ful Reprezentanței consulare și co
merciale a Spaniei la București, și 
membrii celor două delegații.

★
Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, joi, 
pe Miguel de Aldasoro, care a con
dus delegația Spaniei la lucrările 
Comisiei mixte româno-spaniole.

Au fost abordate, cu această oca
zie, probleme privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale bilaterale și 
a cooperării economice, industriale 
și tehnice.

La primire a luat parte Jose Car
los Gonzales Campo dal Re, șeful 
Reprezentanței consulare și comer
ciale a Spaniei la București.

(Agerpres)

despre „Dimitrie Cantemir și cultura 
turcă".

Actorii Olga Bucătaru și Dinu Iancu- 
lescu au susținut un recital de poezie 
turcă, iar violonistul turc Omer Hati- 
poglu a interpretat muzică turcă.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Turcia la București.

(Agerpres)
★

începînd de ieri, Ansamblul națio
nal de cîntece și dansuri populare 
din Iordania se află în țara noastră 
pentru a susține o serie de specta
cole. Aseară, pe scena noii Case de 
cultură a sindicatelor din Slatina, ar
tiștii oaspeți au prezentat un specta
col de cîntece și dansuri populare 
iordaniene, care s-a bucurat de un 
binemeritat succes. (Emilian Rouă).

5 extrageri, în două faze, după 
cum urmează : la faza I — două 
extrageri (una de 12 numere din 
90 și a doua, efectuată în conti
nuarea primei, de 12 numere 
din cele 78 rămase în urnă) ; la 
faza a doua se efectuează 3 ex
trageri astfel : extragerea a 
III-a de 6 numere din 90, a IV-a 
(efectuată în continuarea celei 
de a III-a) de 6 numere din cele 
84 rămase în urnă și a V-a 
(efectuată în continuarea extra
gerilor a treia și a patra) de 6 
numere din restul de 78. Depu
nerea biletelor cîștigătoare se 
va face pină sîmbătă 3 iulie ora 
13 în orașele reședință de ju
deț, și pină vineri 2 iulie la ora 
13 în celelalte localități.

plouat. Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a fost de 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 și 28 iunie. în țară : Vreme instabilă 
la începutul intervalului în nordul țării, 
în zonele de deal și de munte, unde 
cerul va prezenta înnorări mai accen
tuate și vor cădea ploi care vor avea 
și caracter de aversă, însoțite de des
cărcări electrice. In celelalte regiuni, 
vremea va fi relativ frumoasă, cu a- 
verse izolate după-amiază. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
cele maxime între 20 și 30 de grade, mai 
ridicate spre sfîrșitul intervalului. în 
București : Vreme în general instabilă 
la începutul intervalului, apoi în ame
liorare. Cer schimbător. Ploaie sub 
formă de aversă. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

între altele, se remarcă înființa
rea citorva ateliere profilate pe re
pararea aparatelor foto, repararea 
instrumentelor muzicale, încărcarea 
agregatelor frigorifice, mecanică 
fină etc. în vederea ușurării mun
cii în gospodărie, va lua ființă un 
dispecerat pentru executarea ser
viciilor la domiciliu, prin care se 
vor asigura. lucrări de curățenie și 
întreținere a locuințelor, îngrijirea 
copiilor, repararea instalațiilor sa
nitare și a obiectelor electrocasni- 
ce, precum și alte servicii solici
tate. Odată cu înființarea dispece
ratului, va fi introdus sistemul a- 
bonamentelor anuale pentru revi
ziile aparatelor de radio și televi
ziune.

După cum spunea și interlocuto
rul nostru, lărgirea gamei de pro- 
file și a numărului de unități pen
tru servicii presupune și preocupa
rea pentru asigurarea forței de 
muncă și perfecționarea pregătirii 
profesionale a cadrelor existente. 
Cum s-a acționat în această direc
ție ? U.J.C.M. Buzău a recrutat și 
irimiș in școlile UCECOM un 
mare număr de tineri care, după 
absolvire, vor lucra în secțiile și 
atelierele cooperativelor meșteșu
gărești. în ce privește perfecționa
rea profesională a actualilor lucră
tori, în toate cooperativele au fost 
organizate cursuri de 6 luni, fără 
scoatere din producție, pentru 
maiștri, precum și forme de cali
ficare la locul de muncă a tineri
lor, îndeosebi pentru ramura pie- 
lărie-încălțăminte. (Mihai Bâzu, 
corespondentul „Scinteii").

Joi la amiază a părăsit Capitala 
delegația Academiei unionale de 
științe agricole „V. I. Lenin" a 
U.R.S.S., condusă de acad. P. P. Lo
banov, președintele academiei, care, 
la invitația Academiei de științe a- 
gricole și silvice, a făcut o vizită in 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de prof. 
Nicolae Giosan, președintele Acade
miei de științe agricole și silvice, de 
oameni de știință. Au fost, de ase
menea, prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

în timpul șederii în țara noastră, 
membrii delegației au vizitat insti
tute și stațiuni de cercetări, între
prinderi agricole de stat și intercoo- 
peratiste, obiective turistice.

înainte de plecare, acad. P. P. Lo
banov, într-o convorbire cu un re
dactor al Agerpres, a apreciat pozi
tiv colaborarea dintre academiile și 
institutele de specialitate din cele 
două țări, contribuția lor la creșterea 
producției agricole.

Pentru unificarea pașnică, 
democratică a Coreei!

marchează începutul 
solidaritate cu poporul 
prilej pentru popoarele 
de libertate, pentru 

progresiste de pretutin- 
a evoca eroismul și spi- 
sacrificiu manifestate de

în fiecare an, ziua de 25 iunie 
— data declanșării războiului din 
Coreea
„Lunii de 
coreean", 
iubitoare 
cercurile 
deni de 
ritul de 
acest popor in apărarea indepen
denței și suveranității sale, de a-și 
reafirma sprijinul pentru lupta 
necurmată pe care o duce în con
tinuare în vederea împlinirii idea
lului său național de reunificare a 
patriei.

Cu calde sentimente de prietenie 
și stimă înscrie po
porul român aceas
tă manifestare. Așa 
cum este cunoscut, 
cauza dreaptă a 
poporului coreean 
s-a bucurat în per
manență de solida
ritatea militantă și 
sprijinul multilate
ral al partidului nostru, al poporu
lui român. Sentimentele recipro
ce frățești dintre popoarele noas
tre își găsesc o vie expresie în 
adincirea continuă a raporturilor 
de colaborare multilaterală — 
puternic stimulate de vizitele re
ciproce și convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen, de tratatul sem
nat la București anul trecut — ade
vărată cartă a prieteniei și solidari
tății româno-coreene.

Cu ocazia acestor memorabile 
evenimente, ca și in numeroase do
cumente ale partidului și statului 
nostru, s-a afirmat cu tărie spri
jinul ferm al României socialiste 
față de politica justă a Partidului 
Muncii, a Republicii Populare De
mocrate Coreene, în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, tinzînd la reu
nificarea pașnică, independentă și 
democratică a patriei de către co
reeni înșiși, fără nici un amestec 
din afară.

în acest spirit, țara noastră a 
desfășurat o intensă activitate la 
Organizația Națiunilor Unite, în 
alte foruri internaționale, dezvoj- 
tînd inițiative proprii, fiind coau
toare la un șir de rezoluții, în 
scopul de a se asigura respectarea 
drepturilor inalienabile ale națiu-

Luna de solidaritate
cu poporul coreean

Conferință de presă Ia Ambasada
R. P. D. Coreene

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de „Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean", la Ambasada 
R.P.D. Coreene din București a avut 
loc, joi, o conferință de presă.

în acest cadru, ambasadorul Pak 
Zung Guc s-a referit pe larg la si
tuația actuală din Coreea, la efortu
rile pe care le depune poporul co
reean pentru menținerea și consoli
darea păcii în această zonă, pentru 
realizarea unui dialog eficient între 
Nord și Sud de natură să conducă

Declarația comună a 13 organizații de masă coreene
PHENIAN 24 (Agerpres). — Cu pri

lejul „Lunii de’ solidaritate cu lupta 
poporului coreean", 13 organizații de 
masă coreene, între care Frontul De
mocratic pentru Reunificarea Patriei, 
Comitetul pentru Reunificarea Paș
nică a Patriei și Federația Genera
lă a Sindicatelor din Coreea, au dat 
publicității o declarație comună. De
clarația adresează tuturor popoarelor 
iubitoare de pace, forțelor progresis
te din întreaga lume apelul. de a in
tensifica mișcarea de solidaritate cu 
cauza dreaptă a poporului coreean, 
cu lupta sa pentru reunificarea in
dependentă și pașnică a patriei. Tot
odată, declarația exprimă recunoștin
ța profundă a poporului coreean față 
de guvernele, parlamentele, partide

Noutăți turistice

în tot cursul acestei ’ luni, ofi
ciile județene de turism din în
treaga tară și întreprinderea de 
turism, hoteluri și restaurante 
din București oferă un program 
variat de excursii în principale
le zone turistice ale țării, în 
stațiunile montane și pe litora
lul Mării Negre. Biletele se pot 
procura la sediile oficiilor ju
dețene de turism, precum și la 

în etapa următoare, colaborarea 
noastră se va concretiza în cercetări 
comune în cele mai actuale și im
portante probleme ale agriculturii 
din cele două țări. Mă refer îndeosebi 
la crearea de noi soiuri, mai pro
ductive, care să răspundă cerințelor 
de intensificare a producției, dar și 
la cercetările complexe în domeniul 
irigațiilor, al folosirii raționale a 
pămîntului, probleme de prim rang 
ca importanță în cercetarea științi
fică. Unirea eforturilor noastre ar 
permite rezolvarea mai rapidă a 
acestor probleme.

Cred, a încheiat acad. P. P. Loba-< 
nov, că adincirea conlucrării noastre 
favorizează atît dezvoltarea științei 
și producției agricole, cit și întărirea 
continuă a prieteniei dintre cele 
două țări și popoare. Urez din toată 
inima poporului român succes deplin 
în înfăptuirea mărețelor sarcini tra
sate de cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

(Agerpres)

nii coreene de 40 milioane de oa
meni de a trăi de sine stătător, 
a înainta liber pe calea progresu
lui economic și social, în cadrul 
statului național unitar. România 
a salutat Declarația comună pri
vind îmbunătățirea relațiilor dintre 
Nordul și Sudul Coreei și reunifi- 
carea țării, și-a exprimat sprijinul 
ferm față de toate propunerile 
R.P.D. Coreene menite să ducă la 
transpunerea în viață a prevederi
lor acestui document, să contribuie 
la reunificarea Coreei. în mod 
constant, țara noastră s-a pronun
țat și se pronunță pentru retrage
rea neîntîrziată a trupelor și des

ființarea bazelor 
militare străine din 
partea de sud a ță
rii, ca o premisă e- 
sențială a realizării 
dreptului de auto
determinare a po
porului coreean.

Exprimarea soli
darității, sprijini- 
de reunificare area eforturilor

Coreei sînt cu atît mai necesare cu 
cît regimul antipopular de la Seul 
a intensificat în ultima vreme 
represiunile antidemocratice în 
scopul de a reduce la tăcere glasul 
forțelor patriotice, subminînd tot
odată inițiativele constructive ale 
R.P.D. Coreene și ridicînd noi ob
stacole în calea înfăptuirii dezide
ratului major al unității naționale. 
Manifestînd deplină înțelegere față 
de năzuințele de libertate ale pa- 
trioților sud-coreeni, poporul nos
tru cere cu hotărîre să se pună ca
păt persecuțiilor la care sînt su
puși, își afirj-iă solidaritatea cu 
lupta lor pentru drepturi și liber
tăți democratice șl. mai pre
sus de toate, a dreptului întregului 
popor coreean de a-și hotărî sin
gur destinele,’ viitorul.

La începutul acestei „Luni de 
solidaritate", poporul român adre
sează un cald salut frățesc și cele 
mai bune urări poporului coreean, 
reafirmîndu-și convingerea că, prin 
lupta lui eroică, bucurîndu-se 
sprijinul tuturor forțelor 
siste, al popoarelor lumii, 
realiza cu succes aspirațiile 
rire a unei Coree pașnice 
mocratice, unificate.

de 
progre- 
își va 

de fău- 
și de

/

la unificarea independentă și pașnică 
a țării.

în încheiere, el a exprimat recu
noștința Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului român pentru 
sprijinul activ acordat luptei drepte 
a poporului coreean, subliniind în 
context dezvoltarea continuă pe care 
o cunosc relațiile de prietenie și 
colaborare dintre popoarele și țările 
noastre.

(Agerpres)

le politice, organizațiile obștești și 
toate popoarele care îl sprijină in 
lupta sa justă.

Declarația relevă că pentru înfăp
tuirea reunificării independente și 
pașnice a Coreei este necesară re
tragerea tuturor trupelor străine din 
Coreea de sud și înlocuirea acordu
lui de armistițiu cu un acord de 
pace, în conformitate cu rezoluția ce
lei de-a 30-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. De asemenea, este 
relevată hotărîrea guvernului R.P.D. 
Coreene de a acționa în spiritul in
tereselor naționale ale poporului co
reean și este subliniată, totodată, ne
cesitatea ca autoritățile sud-coreene 
să pună capăt politicii lor antipopu
lare, scizioniste și antinaționale.

filialele întreprinderii de tu
rism, hoteluri și restaurante 
București. în afară de excursii, 
se pot procura și bilete pentru 
cură balneară în stațiuni mon
tane și — în limita locurilor ră
mase libere — pe litoral. Se 
acordă reducere de 50 Ia sută la 
tariful de transport pe calea 
ferată.

în fotografie : Vedere din sta
țiunea montană Predeal.
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Mesajul ele salut adresat de președintele 

Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu

BERLIN

Conferința partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa 
va avea loc in zilele de 29-30 iunie

Prima sesiune a Adunării Naționale 
a întregului Vietnam

îmi face o deosebită plăcere să adresez participanților 
Ia cea de-a treia sesiune a Consiliului economic româno- 
american un călduros salut și cele mai bune urări de 
succes în desfășurarea lucrărilor, in activitatea de întărire 
și dezvoltare a prieteniei și colaborării dintre popoarele 
român și american.

Apreciez că, prin acțiunile sale, Consiliul economic ro
mă no-american — constituit în urmă cu trei ani — a 
adus o contribuție importantă la extinderea schimburilor 
comerciale și a cooperării economice, industriale și teh
nice dintre Republica Socialistă România și Statele Unite 
ale Americii, în folosul reciproc al celor două popoare, 
al cauzei colaborării și înțelegerii între națiuni.

Constatăm cu satisfacție că perioada care a trecut de 
la ultima sesiune a consiliului, a fost deosebit de rodnică 
pentru cursul ascendent al relațiilor economice româno- 
americane. Cu ocazia vizitei în România a președintelui 
S.U.A., Gerald Ford, în august 1975. a fost pus în aplicare 
Acordul comercial româno-american, prin care cele două 
tari și-au acordat reciproc clauza națiunii celei mai fa
vorizate. în această perioadă a avut loc un schimb in
tens de vizite cu caracter de lucru între reprezentanții 
cercurilor economice și financiare, s-au amplificat contac
tele dintre specialiștii din cele două țări. Toate acestea 
s-au materializat in creșterea și diversificarea schimbu
rilor comerciale și a cooperării economice, industriale și 
tehnice dintre România și Statele Unite ale Americii.

Fără îndoială. Consiliul economic româno-american, care 
reunește între membrii Săi firme de renume din cele 
două țări, cu un important potențial de comerț și coope
rare, va putea să-și aducă in viitor o contribuție și mai 
însemnată la dezvoltarea in continuare a relațiilor româ-

no-americane, prin evidențierea de noi posibilități de 
schimburi avantajoase și de acțiuni de cooperare in do
menii de interes reciproc, ca și prin inițierea. și spriji
nirea de noi măsuri care să faciliteze dezvoltarea -relații
lor economice și financiare dintre cele două țări.

România promovează o politică de largă colaborare cu 
toate statele, fără deosebire de orînduire socială, participă 
activ la schimbul mondial de valori materiale, la diviziu
nea internațională a muncii. Situăm în mod ferm la baza 
tuturor relațiilor noastre cu celelalte state principiile de
plinei egalități în drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. Ne preocupăm în mod susținut de 
instaurarea în viața internațională a unor relații cu ade
vărat democratice, bazate pe egalitate și echitate, a unei 
ordini ecoriomice și politice noi, care să favorizeze pro
gresul mai rapid al tuturor țărilor, și în primul rind al 
celor rămase în urmă.

în acest spirit și pe aceste principii dorim să dezvol
tăm în continuare și relațiile cu Statele Unite ale Ame
ricii, corespunzător intereselor țărilor și popoarelor noas
tre, cauzei păcii și colaborării internaționale.

Avînd convingerea că actuala sesiune a consiliului se 
va înscrie ca un moment important în promovarea colabo
rării și cooperării economi.ce româno-americane, vă urez, 
încă o dată, succes deplin în realizarea obiectivelor și 
programului de lucru pe care vi le propuneți pe linia 
dezvoltării relațiilor economice dintre România și S.U.A., 
ca o. contribuție lă o mai „bună cunoaștere, și conlucrare 
între statele și popoarele noastre,-la catiza generală a 
destinderii și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Încheierea lucrărilor Comisiei redacționale a conferinței
BERLIN 24 — Corespondentul nos

tru transmite : La 24 iunie 1976, la 
Berlin și-a încheiat lucrările Comi
sia redacțională a Conferinței parti
delor comuniste și muncitorești din 
Europa. La reuniunea comisiei au 
participat delegații din partea a 28 
de partide comuniste și muncitorești 
din Europa.

Din partea partidului nostru a par
ticipat o delegație condusă de tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Comisia redacțională a hotărît ca 
proiectul documentului „Pentru pace, 
securitate, colaborare și progres so
cial în Europa" să fie transmis spre 
aprobare Conferinței partidelor co
muniste și muncitorești din Europa, 
care va avea loc la Berlin, in zilele 
de 29—30 iunie.

Comisia redacțională a discutat și 
alte probleme privind organizarea 
conferinței. Lucrările comisiei s-au 
desfășurat într-o atmosferă construc
tivă, frățească.

Analizînd rezultatele alegerilor. Direcțiunea Partidului 

Comunist Italian subliniază :

„Este necesară participarea întregii mișcări muncitorești 
și populare din Italia la conducerea politică a țării"

Mesajul de salut adresat de președintele

Statelor Unite ale Americii, Gerald Ford
Această reuniune a Consiliului economic româno-ame

rican din București are loc la aproape un an de la 
aprobarea de către Congres a Acordului comercial dintre 
cele două țări, care stabilește cadrul instituțional al re
lațiilor comerciale normale intre S.U.A. și România.

îmi aduc aminte cu plăcere de vizita pe care am 
făcut-o în România, cînd președintele Ceaușescu și eu am 
schimbat instrumentele ratificării, ceea ce a însemnat 
intrarea în vigoare a acordului.

în perioada de cind acordul a intrat în vigoare am 
văzut deja schimbări pozitive în comerțul dintre cele două 
țări, insă întregul potențial al comerțului reciproc avan
tajos este departe de a fi atins. Avem convingerea că 
nivelul schimburilor comerciale va crește în viitor, odată 
cu dezvoltarea continuă a economiilor celor două țări.

Participarea la ședința consiliului a inalților funcțio
nari executivi ai ambelor părți indică importanța pe care 
cercurile de afaceri din țările noastre o acordă dezvoltării 
relațiilor economice dintre noi. Sînt încintat că ministrul 
William Simon participă la reuniunea din București din 
acest an. Prezența sa atestă interesul guvernului S.U.A; 
pentru continuarea relațiilor noastre economice cu 
România.

Munca efectuată de consiliu în cursul anului trecut a 
fost fructuoasă pentru cercurile de afaceri din cele două 
țări și trebuie să contribuie la rezolvarea problemelor 
care pot apărea în cursul dezvoltării comerțului.

Vă urez succes deplin în eforturile dv.

GERALD FORD

HANOI 24 (Agerpres). — La Hanoi 
au început joi lucrările primei se
siuni a Adunării Naționale a între
gului Vietnam. După cum transmite 
agenția V.N.A., pe ordinea de zi fi
gurează confirmarea rezultatelor ale
gerilor de la 25 aprilie a.c. pentru ac
tuala adunare, stabilirea principalelor 
orientări ale politicii interne și ex
terne, probleme privind elaborarea 
noii constituții a țării și structura 
statului, alegerea organelor conducă
toare de stat, adoptarea unor hotărîri 
privind denumirea țării, stema, dra
pelul și imnul național, precum și 
capitala țării.

în prezidiul Adunării au luat loc 
conducători de partid și de stat din 
nordul și sudul Vietnamului, între 
care s-au aflat Ton Duc Thang, Ngu
yen Luong Bang, Le Duan. Truong 
Chinh, Fam Van Dong, precum și 
Pham Hung, Nguyen Huu Tho, Huynh 
Tan Phat., Trinh Dinh Thao.

Deschizînd lucrările sesiunii, Ngu
yen Huu Tho, președintele Consiliu
lui Consultativ al Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii

Vietnamului de Sud, a relevat, în 
cuvîntarea rostită în numele prezi* 
diului, semnificația marii victorii a 
poporului vietnamez în lupta antiim- 
perialistă, de salvare națională și ne-* 
cesitatea mobilizării forțelor întregu
lui popor în acțiunile de vindecare a 
rănilor războiului, în desăvîrșireâ 
reunificării naționale și în asigurarea 
avansării rapide și ferme a întregii 
țări spre socialism.

A vorbit apoi Truong Chinh, pre
ședintele Consiliului electoral națio
nal, care a prezentat un raport asu
pra rezultatelor alegerilor din 25 a- 
prilie. Amintind principalele etape 
ale procesului reunificării naționale 
pe plan statal, el a subliniat că suc
cesul alegerilor generale reprezintă o 
victorie a liniei de luptă revoluțio
nară promovate de Partidul Celor ce 
Muncesc din Vietnam și a arătat că 
rezultatele alegerilor sînt o dovadă 
a hotărîrii poporului vietnamez de â 
învinge toate dificultățile și de a edi
fica un Vietnam pașnic, independent, 
unificat și socialist.

„Cooperarea culturală in perspectiva noii ordini 
economice mondiale"

Intervenția reprezentantului României

La București au avut loc joi lu
crările celei de-a treia sesiuni a Con
siliului economic româno-american.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Statelor Unite ale A- 
mericii, Gerald Ford, au adresat cu 
acest prilej mesaje de salut partici
panților la lucrările Consiliului eco
nomic româno-american.

Mesajele — prezentate de Ion Pa
lan, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
de William E. Simon, secretarul tre
zoreriei S.U.A. — au fost primite cU 
deosebită satisfacție de membrii ce
lor două delegații și participanții la 
lucrările sesiunii.

în alocuțiunile rostite apoi de cei 
doi miniștri, au fost scoase în evi
dență climatul favorabil al raportu
rilor generale dintre România și 
S.U.A.. determinat de întîlnirile pre
ședinților celor două țări, cadrul ju
ridic bun existent in relațiile econo
mice bilaterale, ca elemente esențiale 
ale intensificării procesului de extin
dere și diversificare a conlucrării e- 
conomice româno-americane. A fost 
subliniată, de asemenea, creșterea 
livrărilor reciproce de mărfuri in a- 
cest an. după intrarea in vigoare a 
Acordului privind schimburile comer
ciale dintre cele două țări, ceea ce 
creează premise pentru depășirea 
obiectivelor stabilite pentru 1976.

★

Vorbitorii au relevat, totodată, dez
voltarea relațiilor de cooperare eco
nomică, industrială și tehnică între 
firmele și organizațiile comerciale ale 
celor două țări. La obținerea acestor 
rezultate o contribuție de seamă a 
fost adusă de Consiliul economic ro
mâno-american, care este chemat și 
în viitor să participe activ la identi
ficarea unor noi domenii de colabo
rare.

La rîndul lor, președinții celor 
două părți in. consiliu. Vasile Volo- 
șeniuc. președintele Băncii Române 
de Comerț Exterior, și Milton F. Ro
senthal, președintele Consiliului de 
administrație al companiei „Engel
hard Minerals and Chemicals", au ex
primat. in numele participanților, cu
vinte de caldă mulțumire pentru me
sajele adresate, subliniind că acestea 
reflectă importanța pe care președin
ții Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford 
o acordă extinderii relațiilor eco
nomice reciproce. Prin acțiunile sale, 
au spus vorbitorii, consiliul iși va 
spori contribuția la dezvoltarea ra
porturilor economice bilaterale.

La deschiderea lucrărilor au luat 
parte Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor. Nicolae Ștefan, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Ro
man Moldovan, președintele Camerei

de Comerț și Industrie, reprezentanți 
ai conducerii altor ministere, centrale 
industriale și întreprinderi românești 
de comerț exterior.

Au fost prezenți William Seidman, 
asistent al președintelui S.U.A. pen
tru probleme economice, Gerald L. 
Parsky, secretar asistent pentru afa
cerile internaționale în Departamen
tul Trezoreriei, Arthur Hartman, se
cretar asistent pentru afacerile euro
pene din Departamentul de Stat al 
S.U.A., Harry Barnes jr„ ambasado
rul S.U.A. la București, reprezentanți 
ai unor firme americane.

Ia încheierea lucrărilor a fost a- 
doptat un comunicat, in cadrul căruia 
se subliniază că, fn conformitate 'tu 
declarațiile comune ale șefilor celor 
două state, consiliul a reafirmat im
portanța acordului comercial și a 
prevederilor sale cu privire la clauza 
națiunii celei mai favorizate în rela
țiile comerciale bilaterale. în cursul 
întilnirii, membrii celor două dele
gații au prezentat rapoarte cu privire 
la situația actuală și perspectivele 
economiilor celor două țări, au trecut 
în revistă progresul înregistrat în co
merțul bilateral de la ultima lor în- 
tilnire. S-au discutat, de asemenea, 
metodele de stimulare pentru toate 
formele de comerț și de cooperare, 
inclusiv pentru crearea de societăți 
mixte, precum și pentru acțiuni de 
cooperare pe terțe piețe.

(Agerpres)

ROMA 24 — Corespondentul Ager
pres transmite : La încheierea lu
crărilor reuniunii Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian, desfășurată 
la Roma în zilele de 23 și 24 iunie 
1976, a fost dat publicității un comu
nicat în care se subliniază că „Parti
dul comunist este unica formațiune 
politică ce a depășit in recentele ale
geri rezultatele din 1972, înregistrînd 
un net progres și față de rezultatele, 
considerate de toți excepționale, de 
la 15 iunie 1975. O parte crescindă a 
poporului italian — oameni ai mun
cii. femei, tineri, intelectuali — au 
vrut să-și exprime astfel consensul 
lor față de o linie și un program po
litic și să răspundă in acest mod ac
tivității politice a P.C.I.". „înainta
rea comunistă și menținerea pozi
țiilor de către partidul socialist — 
arată apoi comunicatul — reprezintă 
factorii determinant ai puternicei 
deplasări spre stingă a noului parla
ment".

Comunicatul relevă, in continuare, 
semnificația progreselor înregistrate 
de P.C.I. în regiunile meridionale, 
mai ales' la Napoli și în Sardinia, 
fapt ce a dus la intrarea intr-o fază 
mai avansată „a procesului de uni
tate democratică a națiunii, proces 
în care partidul comunist și alte for
te de stingă au fost, in întreaga pe-, 
rioadă postbelică, în Nord și în Sud, 
protagoniști determinanți".

„Rezultatele electorale de la 20 iu
nie, întărite ulterior de rezultatele 
alegerilor administrative parțiale — 
subliniază comunicatul — sînt cu atit 
mai semnificative, cu cît a fost pus 
totul în mișcare pentru a se frina 
progresul forțelor de stingă și al co
muniștilor". încercîndu-se să se cree
ze temeri nefondate, solicitindu-se in
tervenția externă și a unei părți a 
ierarhiei ecleziastice. Cu toate aces
tea, nu poate , să nu fie remaroat fap
tul că „exigența unei reînnoiri în 
viața socială și politică a țării a con
stituit o notă generală prezentă, în 
diferite moduri, in campania electo
rală".

După ce relevă că actuala criză in 
care se află țara face necesară o pro
fundă schimbare in viața politică a 
Italiei, comunicatul arată că Direcțiu
nea P.C.I. reafirmă că nu se pot găsi 
soluții stabile și sigure dacă nu se 
rezolvă problema participării întregii 
mișcări muncitorești și populare la 
conducerea politică a țării. „Compo
ziția parlamentului ales la 29 iunie 
a evidențiat cu claritate că rezolvarea 
problemelor țării și a conducerii sale 
politice nu este posibilă fără recu
noașterea forței P.C.I. și pe plan 
parlamentar. Partidul Comunist Ita
lian afirmă, încă o dată, că este gata 
să-și asume responsabilitățile care

derivă din forța sa politică. Revine 
astăzi democrației-creștine datoria de 
a avansa propuneri serioase, care să 
răspundă necesităților țării și situa
ției care s-a creat în urma alegerilor, 
caracterizate de o atît de marcantă 
deplasare spre stînga. Problema cen
trală este aceea a abandonării oricărei 
prejudecăți anticomuniste în orice 
domeniu, începînd de la cele relative 
la funcționarea parlamentului și de 
la componența organelor sale".

PARIS 24 — Corespondentul nos
tru transmite : La Palatul UNESCO 
din Paris au continuat joi dezbate
rile în cadrul mesei rotunde avînd 
ca temă : „Cooperarea culturală in 
perspectiva noii ordini economice 
mondiale".

în intervenția sa, reprezentantul 
țării noastre, prof. univ. Mircea Ma- 
lița, consilier al președintelui Româ
niei, s-a referit pe larg la dimensiu
nile culturale ale dezvoltării econo
mice și sociale, văzute prin prisma

experienței și a contribuției Româ
niei socialiste. Reprezentantul român 
a înfățișat apoi politica țării noastre 
îndreptată spre întărirea cooperării 
între oamenii de cultură, pentru 
schimburi spirituale pătrunse de sen
timentul răspunderii față de destinul 
omenirii și a propus organizarea u- 
nor activități prin care UNESCO, con
form vocației sale specifice, va putea 
sprijini, pe plan cultural, instaura
rea unei noi ordini economice in
ternaționale.

LONDRA PORT LOUIS

CONSILIUL DE SECURITATE A EXAMINAT CEREREA 
DE ADMITERE A ANGOLEI IN 0. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 24 — Cores
pondentul nostru transmite : La 23 
iunie, Consiliul de Securitate a exa
minat cererea Angolei de a fi pri
mită in O.N.U. In cursul dezbateri
lor, delegația Tanzaniei a prezentat, 
în numele a șase state membre ale 
consiliului, între care și România, 
un proiect de rezoluție care reco
mandă Adunării Generale a O.N.U. 
admiterea Angolei ea nou membru 
al Organizației Națiunilor Unite.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor pe marginea proiectului de re
zoluție, reprezentantul țării noastre 
în Consiliul de Securitate, Ion Datcu, 
a subliniat că România socialistă a 
salutat cu o profundă satisfacție pro
clamarea independenței Angolei și a 
stabilit raporturi de strînsă coope
rare și de prietenie cu acest tînăr 
stat african. Țara noastră — a spus 
vorbitorul — s-a situat și se situează, 
întotdeauna, de partea popoarelor 
care luptă pentru independență,- su
veranitate națională și pentru exer
citarea dreptului lor imprescriptibil 
de a-și hotărî soarta în mod liber și 
fără nici un amestec din afară.

Sprijinind cererea Angolei de a 
intra' în organizație, reprezentantul 
României a arătat că acest nou stat 
african suveran și independent înde

plinește toate condițiile prevăzute 
de Carta Națiunilor Unite pen
tru admiterea noilor membri. Pri
mirea Angolei in O.N.U. ar repre
zenta un act de dreptate față de 
poporul angolez, care și-a cucerit inde
pendența la capătul unei îndelungate 
și eroice lupte, marcată de sacrificii 
grele, împotriva politicii de domina
ție și opresiune colonială.

Considerăm, a arătat ambasadorul 
român, că, după obținerea indepen
denței de către Angola, admiterea 
sa in O.N.U. și participarea ei la 
viața și activitatea acestei organiza
ții vor fi de natură să exercite o in
fluență pozitivă asupra situației din 
Africa australă. Considerăm că este 
de datoria comunității internaționale, 
care a sprijinit lupta de eliberare 
națională a poporului angolez, să-i 
acorde, în continuare, asistența pen
tru consolidarea independenței națio
nale și să susțină eforturile sale de 
construcție pașnică.

Proiectul de rezoluție a celor șase 
state a întrunit 13 voturi pentru, 1 
contra (S.U.A.) și o neparticipare la 
vot (R. P. Chineză). Votul S.U.A., 
stat membru permanent al „consiliu
lui, a avut putere de veto și, ca 
atare, proiectul de rezoluție a fost 
respins.

Reuniune organizată de P, C. Peruan
LIMA 24 — Corespondentul nos

tru transmite : La sediul Partidului 
Comunist Peruan a avut loc o re
uniune solemnă consacrată aniver
sării a 55 de ani de la crearea Par
tidului Comunist Român. Tovarășul 
Râul Acosta, secretar general ad
junct al P.C. Peruan, a evocat mo
mente din trecutul luptei revoluțio
nare a partidului Comunist Român 
și a înfățișat marile realizări obți
nute de poporul român, sub condu
cerea partidului, în opera de con
struire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Vorbitorul s-a referit, totodată, la

activitatea internațională a P.C.R., 
relevînd dezvoltarea legăturilor sale 
de colaborare cu partidele comunis
te și muncitorești, extinderea rela
țiilor cu partidele socialiste și social- 
democrate, cu mișcările de elibe
rare națională, cu partidele progre
siste de guvernămînt, cu alte partide 
și organizații democratice. Tovarășul 
Râul Acosta a subliniat dezvoltarea 
legăturilor de sinceră prietenie și 
cooperare dintre Partidul Comunist 
Peruan și Partidul Comunist Român. 
In încheierea reuniunii a fost pre
zentat filmul documentar „România 
azi".

DE PRETUTINDENI
• PENTRU CA NA

TURA SĂ-ȘI RECAPETE
LINIȘTEA. Autoritățile din
voievodatul Olsztyn, Polonia, au 
ales 24 de zone situate pe ma
lul unor lacuri și riuri pe care 
le-au decretat „zone de liniște", 
în aceste locuri, începînd de la 
1 mai, sînt interzise accesul 
ambarcațiunilor eu motor, pre
cum și zgomotele de orice fel 
care ar putea tulbura liniștea 
naturii. Deși a trecut doar pu
tină vreme de la adoptarea a- 
cestei măsuri, ea s-a dovedit 
atît de salutară incit și alte 
voievodate au urmat exemplul 
Olsztyn-ului.

• STATUIA
TĂȚII din New York va fi do
tată. cu prilejul împlinirii vene
rabilei virste de 92 de ani, cu 
un nou sistem de iluminare, de 
patru ori mai puternic decit cel 
vechi. Acesta va intra în func
țiune la 3 iulie, in ajunul săr
bătoririi bicentenarului procla
mării independentei S.U.A. Sta
tuia Libertății, dăruită Statelor 
Unite de către Franța, a fost 
inaugurată la 4 iulie 1884.

LIBER

Vizita delegației
LONDRA 24 — Corespondentul

nostru transmite : General-colonel 
Ion Coman. ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste Româ
nia. s-a întîlnit joi la Londra cu An
thony Crosland, ministrul de exter
ne al Marii Britanii, cu care a avut 
o convorbire. Au participat amba
sadorul român la Londra. Pretor 
Popa, și atașatul militar, aero și na
val al țării noastre, colonel Cornel 
Popa. în aceeași zi, general-colonel 
Ion Coman și delegația militară care

militare române
îl însoțește au vizitat o unitate mi
litară din garnizoana Winchester și 
uzinele ..Rolls Royce" și „British 
Aircraft Corporation" din Bristol.

Cu prilejul vizitei în Marea Bri- 
tanie a delegației militare române, 
ambasadorul României la Londra a 
oferit un dineu, la care au participat 
Roy Mason, secretarul de stat pen
tru apărare al Marii Britanii, lordul 
Goronwy-Roberts, ministru de stat la 
Ministerul de Externe, și alte perso
nalități oficiale militare britanice.

Sesiunea ministerial al Organizației
• • Africane

CAMPANIA ELECTORALĂ PENTRU ALEGERILE 
PREZIDENȚIALE DIN PORTUGALIA

• Ședința Consiliului Revoluției • Premierul Azevedo spitalizat 
de urgență • Numirea unui prim-ministru interimar
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agențiile de presă
Alegerile de deputațipen- 

tru Adunarea Federală a Republicii 
Socialiste Cehoslovace se vor des
fășura in zilele de 22 și 23 octombrie 
anul acesta — informează un comu
nicat al Prezidiului Adunării Fede
rale a R.S.C., reluat de agenția 
C.T.K.

La Belgrad au avut loc Joi 
convorbiri între președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și pre
ședintele Republicii Togo, Gnassingbe 
Eyadema, aflat în vizită în Iugosla
via. Părțile și-au afirmat hotărîrea de 
a dezvolta relațiile de cooperare în 
diferite domenii.

Reuniune A.S.E.A.N. La
Manila s-au deschis lucrările celei 
de-a noua sesiuni a miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor membre ale 
Asociației națiunilor din Asia de sud- 
est (A.S.E.A.N.). care grupează Fili- 
pinele, Indonezia, Malayezia, Singa
pore și Tailanda. în discursul de des
chidere, președintele Filipinelor, Fer
dinand Marcos, a chemat statele 
membre la crearea în regiune a unei 
zone a păcii, libertății și neutralității.

Relațiile iraniano-irakie-
ne. Ministrul afacerilor exter
ne al Irakului, Saadoun Hammadi, 
a participat la Teheran, împreună 
cu omologul său iranian, Abbas Aii 
Khalatbari, la schimbul instrumen
telor de ratificare ale acordului pri
vind reglementările de frontieră 
dintre cele două țări. După cum se 
știe, acordul respectiv a fost semnat 
la Alger la 6 martie 1975 de Șahin- 
șahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și de Saddam Hussein, 
vicepreședinte al Consiliului Coman
damentului Revoluției din Irak, 
înainte de plecarea din Teheran, mi
nistrul irakian și-a exprimat în
crederea că relațiile iraniano-irakie- 
ne se vor dezvolta în domeniile po
litic, economic și social.

A luat sfirșit, la Praga, cel ' 
de-al XIII-lea Festival interna
țional al filmului de televiziune 
— Praga 1976. Juriul a acordat 
premiul pentru cea mai bună 
interpretare artistică masculină 
actorului român Ștefan Iordache, 
deținătorul rolului principal al 
filmului „Speranța nu moare in 
zori".

Comitetul special al 
O.N.U. împotriva apartheidului s-a 
reunit la New York, luînd în dez
batere situația gravă care s-a creat 
in Africa de Sud. Raportorul aces
tui organism, Nicasio Valderrama 
(Filipine), a declarat că numărul 
victimelor represiunilor sîngeroase 
declanșate împotriva populației afri
cane de guvernul rasist de la Pre
toria se ridică la peste 1 000 de per
soane.

PORT LOUIS 24 (Agerpres). — La 
Port Louis au început, joi după-a- 
miază, lucrările celei de-a 27-a se
siuni ordinare a Consiliului ministe
rial al Organizației Unității Africa
ne, care, pe parcursul a 12 zile de 
dezbateri, urmează să pună la punct 
agenda viitoarei Conferințe la nivel 
înalt a O.U.A.

Discursul inaugural a fost rostit de 
primul ministru al Insulei Mauritius, 
S. Ramgoolam, care a lansat un apel 
la unitatea țărilor africane în lupta 
pentru eliminarea ultimelor rămăși
țe ale colonialismului și rasismului 
de pe continent, denunțînd vehement 
recentele incidente sîngeroase din Re
publica Sud-Africană.

transmit: yeni, care ar fi fost, se pare, remiși 
unor oficialități.

LISABONA 24 (Agerpres). — La 
Lisabona a avut loc o ședință a 
Consiliului Revoluției al Portugaliei, 
in cadrul căreia a fost examinat mo
dul desfășurării campaniei electorale 
în vederea alegerilor prezidențiale de 
la 27 iunie.

A fost, de asemenea, examinată si
tuația creată prin îmbolnăvirea pri
mului ministru, Jose Pinheiro de 
Azevedo. Așa cum a anunțat agenția 
ANOP. ca urmare a unui atac de 
cord, premierul portughez — care 
este și candidat la alegerile preziden
țiale — se află internat de miercuri 
intr-un spital din Porto.

După consultările pe care le-a avut 
cu membrii Consiliului Revoluției, 
președintele Francisco da Costa Go-

mes a hotărît să-l numească pe mi
nistrul de interne. Vasco Almeida e 
Costa, în funcția de prim-ministru 
interimar, pe timpul cît premierul 
Azevedo este bolnav.

Consiliul Revoluției a adresat tu
turor cetățenilor portughezi apelul de 
a da dovadă de cea mai înaltă con
știință civică și de a lua parte ac
tivă la scrutinul pentru desemnarea 
viitorului președinte al Portugaliei.

de 
de

Direc-Arestări în Spania.
ția generală a securității spaniole a 
anunțat miercuri arestarea a 30 
dintre participanții la marea mani
festație desfășurată, la 22 iunie, la 
Madrid, impotriva creșterii costului 
vieții și pentru asigurarea gratuității 
învățământului. Dintre aceștia, 19 au 
fost puși în libertate, după achitarea 
unor amenzi.

Acțiuni revendicative în 
Noua Zeelandă. sindicatele din 
Noua Zeelandă au organizat o zi de 
protest, in fața accentuării crizei din 
economia națională, cu efecte nega
tive pe plan social. La Wellington 
au încetat lucrul lucrătorii din trans
porturile publice, feroviarii, alte ca
tegorii de salariați.

Autoritățile judiciare ni
pone au 'ncePut miercuri intero
gatoriul celor patru oameni de afa
ceri japonezi arestați in cadrul an
chetei privind scandalul financiar 
„Lockheed". Trei dintre aceștia, 
funcționari ai societății aeriene „AII 
Nippon Airwayș" (A.N.A.), au recu
noscut că au primit din partea fir
mei „Lockheed" suma de 51 065 000 
yeni. Al patrulea, fost director al 
firmei „Marubeni", este acuzat de 
mărturie falsă în cadrul audierilor 
din Dietă, unde a negat că a primit 
de la firma „Lockheed" 120 milioane

Guvernul argentinean a 
dispus sancționarea fostului preșe
dinte al țării, Maria Estela Martinez 
de Peron, și a altor 35 persoane din 
fosta Administrație de stat argenti- 
neană — acuzate de a fi „responsa
bile de prejudiciile aduse intereselor 
majore ale națiunii" — cu privarea 
de drepturi politice și sindicale.

A încetat din viață cunos- 
cutul istoric vest-german Hans Roth- 
fels, in 
ciștigat 
în 1948, 
nă față 
asemenea, autorul a numeroase stu
dii și volume consacrate istoriei 
Germaniei în perioada lui Bismarck.

virstă de 85 de ani. El și-a 
notorietatea prin publicarea, 
a lucrării „Opoziția germa- 
de Hitler". Rothfels este, de

Intilnirea europeană a
VARȘOVIA 24. — Corespondentul 

Agerpres transmite: La 24 iunie s-au 
încheiat lucrările întilnirii europene 
a tineretului și studenților, la. care 
au participat reprezentanți ai tinerei 
generații din 31 de state ale conti
nentului, precum și invitați din Asia, 
Africa și America Latină.

Pe parcursul celor șase zile de 
dezbateri, participanții au evidențiat 
sprijinul deplin față de necesitatea 
aplicării de către toate statele a 
principiilor conținute in Actul final 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa, necesitatea tra
ducerii în viață a tuturor hotărîrilor 
adoptate la Helsinki.

Cu o deosebită pregnanță s-a 
degajat dorința tinerei generații de a

în cadrul ședinței s-a hotărît, 
asemenea, numirea ministrului 
externe, Melo Antunes, in funcția de 
președinte al Comisiei constituționale, 
incredințîndu-i-se sarcina de a ela
bora o serie de proiecte de lege pe 
care le va înainta Consiliului Revo
luției.

ORIENTUL APROPIAT
• Reuniunea de Ia Riad • Instituirea unui comitet politlco- 
miiitar egîpteano-sirian • Redeschiderea ambasadelor Egip

tului și Siriei din capitalele respective
RIAD 24 (Agerpres). — La Riad 

s-a încheiat joi seara reuniunea cva- 
dripartită arabă, la care au partici
pat, din partea Egiptului — Mam- 
douh Salem, prim-ministru, și Is
mail Fahmi, vicepremier și ministru 
al afacerilor externe ; din partea 
Siriei — Mahmoud Al Ayoubi, prim- 
ministru. și Abdel Halim Khaddam, 
vicepremier și ministru al afacerilor 
externe ; din partea Arabiei Saudite 
— Fahd Ibn Abdul Aziz, prinț moște-

tineretului și studenților
participa activ la lupta pentru pro
gres social, de a adinei solidaritatea 
tineretului și studenților din Europa 
cu mișcările de eliberare națională 
și cu țările care și-au dobindit in
dependența, de a lupta împotriva 
politicii de forță și dictat, impotriva 
colonialismului, neocolonialismului și 
discriminării rasiale.

Delegația tineretului și studenților 
din România a luat parte activă 
la lucrări, exprimind adeziunea 
plenară a tinerei generații din țara 
noastră la ideile nobile ale cooperă
rii. destinderii, securității și păcii.

,..i consens 
precum și un 

generație din
Intilnirea a adoptat prin 

un comunicat final, 
apel către tinăra 
Europa.

nitor și prim-viceprim-ministru ; din 
partea Kuweitului — Sabah Al Ah
med Al Jaber, ministrul afacerilor 
externe.

Potrivit agenției M.E.N., cu acest 
prilej s-a hotărît instituirea unui 
Comitet politico-militar egipteano- 
sirian, care „să definească mijloace
le și căile de îndeplinire a rezoluții
lor Conferinței arabe la nivel înalt 
de la Rabat, din 1974“ și care va e- 
labora o strategie comună pentru e- 
liberarea teritoriilor arabe ocupate 
de Israel și „direcțiile activității po
litice îndreptate în acest scop".

De asemenea. Egiptul și Siria au 
hotărit să-și redeschidă ambasadele 
din capitalele respective.

Un comunicat referitor la 
din Liban, publicat separat 
patru guverne, face apel la _____
nile rivale din această țară să înce
teze focul și să faciliteze sarcina for
țelor arabe de securitate instituite 
de Consiliul Ministerial al Ligii A- 
rabe. Cele patru țări au declarat că 
„sint gata să ofere asistență pentru 
organizarea unei conferințe de re
conciliere intre fracțiunile rivale li
baneze, în orice țară arabă vor con
veni acestea", pronunțîndu-se pentru 
„o soluționare care să pună capăt 
vărsării de singe și să salvgardeze 
unitatea și suveranitatea Libanului".

• DACĂ PIETRELE AR 
VORBI... Orașul Ica, din 
Peru, a dăruit oamenilor de 
știință vestigii ale unei civili
zații ce s-a dezvoltat în acele 
locuri în urmă cu 150—200 mi
lioane de ani. Cel puțin așa s-a 
dedus din studierea a circa 
16 000 de pietre (cu dimensiuni 
ajungînd la peste un metru) des
coperite acolo. Pe pietre sint fin 
încrustate imagini din viața co
tidiană a unor oameni cu capul 
disproporționat de mare față de 
restul corpului și o digitație a- 
parte (degetul mare nu se opune 
celorlalte degete). Cea mai in
teresantă dintre pietre prezintă 
o imagine care ar putea consti
tui o hartă a lumii, veche de 
circa o sută milioane de ani, in- 
cluzînd oceanele Pacific și At
lantic, precum și miticele conti
nente dispărute. Studiind aceste 
pietre, un savant peruan a emis 
ipoteza că ele ar fi fost, siera 
omului de Neandertal ajuns la 
un anumit grad de dezvbltare.

• PREOCUPĂRI AN- 
TIRABICE. Din 1968 Pină 
în prezent, in Franța s-au înre
gistrat la animale mai mult de 
10 000 de cazuri de turbare. Pro
fesorul Denoix, director general 
in Ministerul Sănătății, alertat 
de această cifră îngrijorătoare, 
a inițiat o campanie de infor
mare a cetățenilor, pornind de 
la convingerea că este absolut 
necesară o mai țbună cunoaștere 
a maladiei și a modalităților 'de 
transmitere a ei, întrucît, spre 
deosebire de alte boli infecți- 
oase, virusul turbării nu ajunge 
la om decît printr-o impruden
tă. Metoda de protecție cea mai 
recomandabilă este vaccinarea 
animalelor domestice, a cîinilor 
și a pisicilor, care transmit o- 
mului prin salivă primejdioasa 
boală.

situația 
de cele 
fracțiu-

• ALIMENTE „APE
TISANTE", PROFITURI 
GRASE. în Italia se află sub 
tipar broșura intitulată „Ex
ploatarea alimentară". Autorii 
săi — medici, profesori și stu- 
denți ai Universității din Flo
rența — vor să ofere compa- 
trioților un mijloc de autoapă
rare împotriva business-ului cu 
alimente care dăunează sănă
tății oamenilor de toate virstele. 
în lucrare sînt enumerate pro
dusele — extrem de numeroase 
— care conțin ingrediente me
nite să confere aspect, gust a- 
trăgător, rezistență la alterare 
etc., dar care, prin substanțele 
chimice pe care le conțin, de
termină consecințe nocive pen
tru om. Lucrarea se adaugă nu
meroaselor dezvăluiri făcute în 
ultimul deceniu cu privire la 
desfacerea de produse alimen
tare nocive, puse pe piață, cu o 
mare reclamă, in scopul de a 
scoate profituri cit mai grase.
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