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Republicii Arabe Siriene, Ratez El-Assad
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ÎNALTULUI OASPETE!
Cu rezultate rodnice, deschizătoare de noi perspective 

prieteniei și colaborării

SJI ÎNCHEIAT VIZITA IN TURCIA

La Invitația secretarului general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, astăzi sosește la București secretarul 
general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez El-Assad, care, împreună cu soția, Anisse El- 
Assad, face o vizită oficială de prietenie in țara noastră.

A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Primire COMUNICAT COMUN
deosebit de călduroasă 

la revenirea in Capitală
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întors, vineri după- 
amiază, în Capitală, din vizita o- 
ficială întreprinsă în Turcia, la 
invitația președintelui Republicii 
Turcia, Fahri S. Korutiirk, și a 
doamnei Emel Korutiirk.

Șeful statului român a fost în
soțit de Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, de alte persoane oficiale.

Cet'emonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele partidului și 
statului, ce încadrau portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu.

La ora 18,45, aeronava preziden
țială a aterizat.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați de 
tovarășii Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu,

Petre Lupu, Paul Niculescu, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Iosif Banc, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu. Tova
rășii din conducerea de partid și 
de stat au venit împreună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații ob
ștești, personalități ale vieții ști
ințifice și culturale, generali.

A fost de față Barlas Erikan, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Turciei la București. Erau,-de a- 
semenea, prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noas
tră.

Numeroși oameni ai muncii din 
Capitală au. salutat, la aeroport, cu 
deosebită însuflețire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, care au răspuns 
cu căldură manifestărilor pline de 
simpatie ale bucureștenilor.

cu privire la vizita oficială a președintelui 
Republicii Socialiste România,
Nicolae

La invitația președintelui Republi
cii Turcia, Fahri S. Korutiirk, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a efectuat, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială în Turcia, în peri
oada 22—25 iunie 1976.

înalților oaspeți români li s-a re
zervat o primire deosebit de căl
duroasă, expresie a sentimentelor de 
stimă și respect reciproc care s-au 
statornicit între cele două țări și na
țiuni.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a depus 
o coroană la Mausoleul lui Atatiirk, 
fondatorul Republicii Turcia.

■ Această vizită a avut loc în cadrul 
relațiilor tradiționale de prietenie 
stabilite între cele două state și na
țiuni. Legăturile strînse care există 
între cele două țări și-au găsit re
cent expresia în Declarația solemnă

comună a Republicii Socialiste 
România și Republicii Turcia, sem
nată la 29 august 1975, cu prilejul 
vizitei în România a primului mi
nistru al Turciei, Suleyman Demirel, 
document care definește principiile 
ce trebuie să guverneze relațiile de 
bună vecinătate și de colaborare în
tre cele două țări, precum și norme
le de conduită și convingerile comu
ne privind acțiunea lor în domeniul 
relațiilor internaționale. Reamintind 
conținutul Declarației solemne co
mune, părțile au reafirmat atașa
mentul lor față de principiile și nor
mele care sînt definite în acest do
cument, precum și hotărîrea de a ac
ționa în relațiile lor bilaterale în 
conformitate cu aceste principii și 
norme.

în timpul vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a avut convorbiri oficiale

Turcia
cu președintele Republicii Turcia, 
Fahri S. Korutiirk, și cu primul mi
nistru, Suleyman Demirel, la care au 
participat :

Din partea română : Gheorghe O- 
prea, viceprim-ministru al guvernu
lui ; George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe ; Constantin Mitea, 
consilier al președintelui ; Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale ; Ion Bog
dan, adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei ; George Ma
rin, ambasadorul Republicii Socialis
te România la Ankara ; Iuliu Do- 
broiu, director în Ministerul Aface
rilor Externe ; Ștefan Vîlnă. director 
general în Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Personalitate mar
cantă a vieții poli
tice siriene și in
ternaționale, pre
ședintele Hafez El- 
Assad s-a născut în 
anul 1930, în loca
litatea Kardaha, 
districtul Lattakia. 
După absolvirea
cursurilor școlii se
cundare la Liceul 
din Lattakia, se în
rolează în armată, 
terminîndu-și stu
diile superioare la 
Academia de avia
ție. în 1964 obține 
diploma de ofițer 
de stat major de 
aviație. Avansează 
în ierarhia militară 
pînă la gradul de 
general de armată 
și la funcția de co
mandant al aviației.

Hafez El-Assad 
își începe activita
tea politică din ti
nerețe, participînd 
activ la manifesta
țiile împotriva re
gimului de domina
ție străină. sub 
mandat, și la acțiu
nile care au avut 
ca rezultat eva
cuarea, în anul 1945, 
a trupelor străine.

După aderarea sa 
la Partidul Baas 
Arab Socialist, in
1946, Hafez El-Assad devine unul din 
militanții de frunte ai partidului, si- 
tuindu-se printre principalii conducă
tori ai revoluției de la 8 martie 1963, 
care a dus la preluarea efectivă a 
conducerii statului de către Partidul 
Baas Arab Socialist. Ocupă. în conti
nuare, mai multe posturi de răspun
dere în direcțiunile națională și re
gională ale partidului.

La 23 februarie 1966 a fost numit 
ministru al apărării. Congresul de 
urgență al partidului, din 1969. a ales 
un nou comandament regional, prin
tre ai cărui membri se afla și Hafez 
El-Assad. Desemnat de noul coman
dament regional provizoriu în func
ția de prim-ministru al Siriei, Hafez 
El-Assad formează, la 21 noiembrie 
1970, un cabinet de coaliție. în care 
cumulează și portofoliul apărării. 
Mișcarea de redresare din noiembrie 
1970, condusă de Hafez El-Assad, a 
marcttt o etapă nouă, de o deosebită 
Importanță In viata politică a Siriei.

La 12 martie 1971, în cadrul unui 
referendum popular. Hafez El-Assad 
a fost ales președinte al republicii. 
La 14 mai 1971 a fost ales in unani
mitate secretar regional al parti
dului, iar la cel de-al XI-lea 
Congres național din luna august a 
aceluiași an — secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist.

Siria a înregistrat, sub conducerea 
președintelui Hafez El-Assad, succe
se remarcabile in toate domeniile de 
activitate. Pe planul activității inter
naționale, Siria acționează pentru în
tărirea legăturilor de prietenie cu 
toate țările socialiste, pentru promo
varea colaborării cu țările nealiniate, 
cu toate statele, pentru sprijinirea 
mișcărilor de eliberare națională, sta
bilirea unei cit mai strînse colaborări 
cu forțele naționale și progresiste 
din lume în lupta împotriva impe
rialismului și colonialismului.

Poporul român, care a nutrit întot
deauna sentimente de solidaritate 
fată de lupta popoarelor arabe pen
tru consolidarea independentei și 
suveranității naționale, împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor lor de progres so
cial și viață mai bună, urmărește 
cu profundă simpatie eforturile po

porului sirian pe calea progresului 
economic și social, se bucură sincer 
de realizările sale.

După cum se știe, relațiile ro- 
mâno-siriene, caracterizate prin 
caldă prietenie și avînd o bogată 
tradiție, au cunoscut în ultimii ani o 
continuă dezvoltare.

Momente de însemnătate Istorică 
în evoluția relațiilor dintre cele 
două țări au constituit vizitele efec
tuate în Siria, în anii 1974 și 1975, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și vizita în țara noastră a pre
ședintelui Republicii Arabe Sițiene, 
Ilafez El-Assad, în toamna anului 
1974. Convorbirile avute în timpul 
acestor contacte au deschis perspec
tive largi colaborării româno-siriene 
în toate domeniile de activitate. Do
cumentele semnate cu aceste prile
juri au consemnat voința României 
și Siriei de a lărgi și aprofunda coo
perarea pe plan politic, econo
mic, tehnic, științific și cultural și 
de a așeza pe baze solide, de lungă 
durată, această cooperare.

In acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „între România 
și Siria există relații tot mai bune și 
posibilități tot mai largi de colabo
rare în toate domeniile", relevînd că 
progresele in dezvoltarea cooperării 
economice contribuie totodată la „în
tărirea solidarității și a conlucrării 
politice și diplomatice in lupta pentru 
realizarea unei păci juste și durabile 
în Orientul Mijlociu".

Opinia publică din țara noastră Își 
exprimă deplina convingere că. In 
ambianța de cordialitate ce caracte
rizează raporturile româno-siriene. 
vizita secretarului general al Parti
dului Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Siriene, Hafez 
El-Assad, în România, convorbirile 
care vor avea loc se vor solda cu 
rezultate fructuoase pentru ambele 
țări, vor deschide noi orizonturi re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Siria. în interesul 
celor două popoare, al păcii și co
laborării internaționale.

Întimpinîndu-l cu calde sentimen
te de stimă și prietenie pe distinsul 
oaspete, poporul nostru îi adresează 
tradiționala urare : „Bun venit pe 
pămîntul României !“

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

FAHRI S. KORUTORK
Președintele

Republicii Turcia

Astăzi, în jurul orei 18, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct ceremonia sosirii la București a 
secretarului general al Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad, și a doam
nei Anisse El-Assad.

La plecare, pe aeroportul din Istanbul

I

Plecarea din Istanbul
Ultimele momente ale vizitei ofi

ciale, deosebit de rodnică, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu în Republi
ca Turcia. „

Coloana oficială, în care se află 
înalții soli ai României, însoțiți de 
Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul 
turc al afacerilor externe, se în
dreaptă spre poarta aeriană a Istan- 
bulului — aeroportul Yesilkoy.

Marile artere, recent construite, 
ale orașului, pe care le străbate con
voiul oficial, sint, ca și la sosire, 
împodobite sărbătorește cu drapelele 
de stat ale României și Turciei. Mii 
de cetățeni ai marelui oraș, ce se 
desfășoară pe colinele din jurul Bos
forului și Cornului de Aur, s-au a- 
dunat de-a lungul traseului pentru 
a-i saluta pe solii poporului român 
prieten.

La trecerea automobilului prezi
dențial, aplauze și ovații dau expre
sie sentimentelor de caldă prietenie, 
stimă și admirație cu care poporul 
turc i-a înconjurat pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu pe parcursul celor patru 
zile de ședere în ospitaliera Turcie. 
Sînt sentimentele nobile care stau la 
temelia solidă a prieteniei și colabo
rării fructuoase dintre poporul ro
mân și poporul turc.

Pe aeroportul Yesilkoy, împodobit 
cu drapelele României și Turciei, 
sint prezenți pentru a-i saluta pe 
înalții oaspeți Salahattin Kilic, mi
nistrul energiei și resurselor natura
le, Namik Kemal Șentiirk, guverna
torul vilayetului Istanbul, Ahmed

Isvan, primarul orașului, cU soțiile, 
generali și ofițeri superiori, alte ofi
cialități turce.

Sînt prezenți, de asemenea, Geor
ge Marin, ambasadorul României în 
Turcia, Osman Derinsu, ambasadorul 
Turciei la București, Miron Sava, 
consulul general al țării noastre la 
Istanbul.

O gardă militară, aliniată pe aero
port, prezintă onorul. Președintele 
Nicolae Ceaușescu salută drapelele 
de stat ale României și Turciei, pur
tate de doi ostași, și trece in revistă 
garda de onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, celelalte 
persoane oficiale române care l-au 
însoțit pe șeful statului român în vi
zita sa oficială în Turcia își iau ră
mas bun de la oficialitățile turce pre
zente pe aeroport, precum și de la 
membrii ambasadei și consulatului 
general ale României în Turcia.

Un grup de copii oferă frumoase 
buchete de trandafiri roșii președin
telui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La scara avionului, Ihsan Sabri 
Caglayangil urează un călduros drum 
bun iluștrilor oaspeți români. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu salută încă o 
dată, de pe scara avionului, persona
litățile turce aflate pe aeroport.

Ora 18,40 — ora locală. Aeronava 
prezidențială decolează de pe aero
portul Yesilkoy din Istanbul, îndrep- 
tindu-se spre patrie.

AE ÎNDEPLINIT PLANUL SEMESTRIAL
Industria județului 

Covasna
Colectivele întreprin

derilor industriale din 
județul Covasna rapor
tează realizarea sarcini
lor de plan pe primul 
semestru al ahului 1976 
cu șase zile înainte de 
termen. Pînă la sfîrșitul 
lunii iunie vor fi produ
se peste prevederi 40 000 
tone lignit, echipament 
electric in valoare de 2,7 
milioane lei, 2 800 mc 
cherestea rășinoase, con
fecții textile în valoare 
de peste 20 milioane lei. 
Aceste sporuri de pro
duse sînt realizate prin 
eforturi încununate de 
succes în creșterea pro
ductivității muncii. (Td- 
mori Geza).

Industria județului 
Harghita

Tînăra industrie a ju
dețului Harghita — afla
tă în plin proces de dez
voltare și modernizare, 
care numai în perioada 
scursă din acest an a 
realizat întreaga produc
ție din 1970, a îndeplinit 
înainte de termen sarci
nile de plan pe primul 
semestru. Oamenii mun
cii — români, maghiari 
și de alte naționalități — 
din această parte a țării 
vor intra în al doilea

semestru al anului cu un 
spor de producție eva
luat la peste 100 milioa
ne lei. Mai mult de 90 la 
sută din producția li
vrată peste prevederi 
s-a obținut pe seama 
creșterii productivității 
muncii. (Agerpres).

Industria județului 
Suceava

întreprinderile indus
triale ale județului Su
ceava, ferm angaja
te în întrecerea socia
listă pentru îndepli
nirea exemplară a pla
nului și a angajamen
telor, raportează reali
zarea in avans a sarci
nilor semestriale. Au 
fost astfel create con
dițiile ca pînă la finele 
lunii iunie în industria 
suceveană să se obțină 
o producție suplimen
tară de peste 200 mi
lioane lei, concretizată 
între altele în 17 000 
tone minereu de man- 
gan, mașini-unelte, uti
laje și piese de schimb 
în valoare de 37,4 mi
lioane lei, 14 000 metri 
cubi cherestea de răși
noase, 3 400 tone plăci 
din așchii de lemn, a- 
proape 10 000 metri pă- 
trați parchete, 4 000 tone 
saci de hîrtie, precum 
și importante cantități

de produse alimentare. 
(Gheorghe Parascan).
Industria județului 

Botoșani
Colectivele de muncă 

din unitățile industria
le ale județului Boto
șani raportează înde
plinirea integrală a 
sarcinilor de plan se
mestriale. Succesul a 
fost obținut ca urmare 
a desfășurării ample 
a întrecerii socialiste, 
preocupărilor constante 
pentru găsirea de noi 
posibilități de creștere 
a productivității mun
cii. De altfel, îndepli
nirea în devans a pla
nului și realizarea 
pînă la sfîrșitul lunii 
iunie a unei producții 
suplimentare de 65 mi
lioane lei pe ansamblul 
județului sîmt urmarea 
depășirii acestui indi
cator cu 4 procente. 
Peste prevederile de 
plan,- industria botoșă- 
neană va livra însem
nate cantități de pro
duse, printre care con
fecții în valoare de 10 
milioane lei, utilaje și 
piese de schimb pentru 
industria ușoară, în va
loare de 2 milioane, 
mașini și instalații pen
tru agricultură, mate
riale pentru construc
ții, mobilă —• insuinînd 
7.2 milioane . Jei. (E. 
Nazarie).
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Imagini ale hărniciei PROTEJAREA MEDIULUI AMBIANT

SECERIȘUL la întreținerea culturilor RĂSPUNDERE A PREZENTULUI FAȚA DE VIITOR

Strategia recoltării în cooperative
agricole din Teleorman și Olt

X

Pe ogoarele teleormănene griul a 
dat in pirgă, iar in unele unități a- 
gricole, îndeosebi în cele din sudul 
județului, a început secerișul orzului. 
În Teleorman, cultura de cereale pă
ioase deține 33 la sută din suprafața 
agricolă și, cel puțin pînă la această 
dată, se apreciază a se obține o re
coltă bună de griu și orz. De aceea, 
toți lucrătorii și specialiștii din agri
cultură depun eforturi pentru ca 
întreaga producție de cereale pă
ioase să ajungă în hambare în cel 
mai scurt timp și in condiții bune, 
în aceste zile, pînă la începerea 
masivă a secerișului, se fac ultimele 
pregătiri. Se repartizează sarcini con
crete pe fiecare cooperator și meca
nizator, se stabilesc drumurile de 
acces pentru transportul producției, 
se controlează zilnic stadiul de coa
cere a griului și orzului și. in func
ție de aceasta, se deplasează combi
nele și tractoarele spre lanuri.

Cooperatorii din Drăgănești Vlașca 
au de recoltat 800 ha cu grîu și 360 
ha cu orz. Președintele cooperativei 
agricole. Radu Riciu, declara că 
pentru stringerea la timp și fără 
pierderi a întregii recolte de grîu și 
orz sint pregătite toate condițiile 
necesare. Cu două-trei zile înainte 
de inceperea secerișului, combinele, 
presele de balotat paie și tractoarele 
cu pluguri vor fi duse la capătul 
tarlalelor. în fiecare zi se controlează 
starea de vegetație a culturilor ; se 
încearcă și se reglează combinele in 
lan. Se va lucra în flux continuu la 
recoltat, balotat paie, eliberat tere
nul, arat și semănat. La cele 9 com
bine „Gloria" sînt repartizate cita 
trei mijloace de transport. După cal
culele făcute și din experiența anilor 
trecuți, se prevede că recoltatul 
griului nu va dura mai mult de opt- 
zece zile lucrătoare. Șl sintem con
vinși că lucrurile așa se vor desfă
șura. deoarece cooperatorii de aici 
obișnuiesc să-și respecte cuvintul 
dat, să transforme graficele și 
nurile în fapte.

Marin Nedea, președinte al con
siliului intercooperatist Purani, 
relatat că, în scopul strînsului recol
tei de cereale păioase de pe cele 3 800 
ha. pe care Ie au cele 4 cooperative 
agricole din raza sa de activitate, to
tul e pregătit pînă în cele mai mici 
amănunte. Și aici se va lucra în flux 
continuu. Pentru evitarea pierderi
lor de boabe în timpul recoltatului- 
s-au luat măsuri ca toate combinele 
și mijloacele de transport să fie 
bine etanșeizate, pentru a se evita 
scurgerea boabelor. Mai mult, la fie
care secție S.M.A. a fost repartizat 
cite un tehnician care să asigure re
glarea combinelor de trei ori pe zi 
sau ori de cite ori este nevoie în caz 
că au loc 
din cauza

La Măldăeni, Constantin Tuinea, 
președintele cooperativei agricole, 
apreciază că recolta este bună și se 
prevede o producție mai mare față 
de plan. Acest lucru a stîrnit en
tuziasm în rîndul cooperatorilor 
și fiecare se străduiește să-și înde
plinească cit mai bine sarcinile, 
în așa fel ca boabele de pe cele 1 975 
ha cultivate cu griu și orz să ajungă 
în hambar la timp. Din graficul în
tocmit la direcția generală agricolă 
a județului Teleorman rezultă că 
forțele mecanice și umane existente 
asigură, in condiții normale, o vite
ză zilnică de recoltare de 11500 ha.

Și în județul Olt se fac pregătiri 
temeinice pentru stringerea la timp 
și fără pierderi a întregii recolte de 
cereale păioas". La Stoicănești, re
coltatul celor 820 ha cultivate cu grîu 
și orz nu va dura mai mult de 8 
zile lucrătoare, ne-a spus Dumitru 
Tudose, președintele cooperativei 
agricole. Totul e pregătit pentru a 
se lucra în flux continuu. Pentru a 
se putea însămința în cel mai scurt 
timp cele 500 ha cu culturi duble, 
baloții de paie vor■ fi transportați la 
capătul tarlalelor, cu săniile agățate 
de prese. D. Tudose a mai precizat 
că nici el și nici ceilalți cooperatori 
și specialiști nu pot fi liniștiți atit 
timp cit griul e în cimp, sub cerul 
liber.

Vasile Bărbulescu, președintele 
Cooperativei agricole din Scorni- 
cești, ne-a spus că vegetația e mai

întîrziată decît în sudul județului, 
dar se așteaptă o recoltă bună de 
griu și orz, într-adevăr. plantele sînt 
bine dezvoltate, iar spicul și bobul 
sînt bogate. Și în această unitate 
strînsul celor 950 ha cultivate cu 
grîu și orz se va încheia în cel 
8—9 zile lucrătoare.

Județul Olt, pe lîngă cele 
combine C-12 existente și 580 
de balotat, va mai primi din 
țele Brașov și Mureș 100 de 
bine și 100 prese de balotat, 
tindu-se că aceste utilaje vor 
Ia timp și în bune condiții, se 
ciază că, împreună cu forțele 
xistente, se va asigura stringerea cul
turii de cereale păioase la timp și 
fără pierderi. Se ridică totuși pro
blema asigurării carburanților, 
nu sînt procurați în totalitate.

Din constatările pe teren în 
două județe reiese preocuparea 
torilor de răspundere din domeniul 
agricol pentru încheierea grabnică a 
pregătirilor în vederea desfășurării în 
cele mai bune condiții a secerișului. 
Și este firesc să fie așa, pentru că 
această campanie de recoltat este 
foarte importantă pentru asigurarea 
plinit de zi cu zi a întregului popor 
și toți cei care au sarcini și obligații 
în această direcție, toți lucrătorii din 
agricultură trebuie să și le îndepli
nească cu promptitudine, fără intîr- 
ziere.

, ’ V 1 ♦ *

mult

Gălățenii știu să păstreze 
puritatea aerului și a apei

• •

pla

ne-a

schimbări de temperatură 
ploilor si a vînturilor.

Concurs 
sistematizare

Consiliul popular al județu
lui Alba și Uniunea arhitec
ților organizează un concurs 
public cu tema : „SISTEMATI
ZAREA ZONEI CENTRALE A 
MUNICIPIULUI ALBA IULIA". 
La concurs pot participa arhi- 
tecți, individual sau colectiv. 
Se vor acorda premii și men
țiuni în valoare de 95 000 lei.

Lucrările se voi- preda pînă» 
la 30 noiembrie 1976, ora 14.00 
la sediul Uniunii arhitecților, 
str. Episcopiei 
Tema-program, 
desenată 
montare 
Consiliul popular al județului 
Alba — Secția de arhitectură și . 
sistematizare, Piața 23 August 
nr. 1, Alba Iulia, și Uniunea 
arhitecților, sectorul Studii și 
documentare.

9. București, 
documentația 

și lămuriri supli- 
pot fi solicitate la

844 
prese 
jude- 
com- 
Con- 

sosi 
apre- 

e-

Florea CEAUȘESCU

Cu mijloace mecanice, la cooperativa agricolâ din Coteana-Olt, șl cu 
sapele, la cooperativa din Purani-Teleorman, culturile viguroase sînt 

întreținute exemplar Foto : E. Dichiseanu

După intrarea în vigoare a Legii nr. 9/1973 s-au 
constituit, așa cum se știe, comisii județene pen
tru protecția mediului înconjurător — organisme 
specializate ale consiliilor populare — care sint 
împuternicite să îndrume și să coordoneze, pe 
plan local, activitatea de apărare a mediului 
împotriva poluării. Despre experiența comisiei 
din județul Galați • vom relata pe scurt in rîn- 
durile de față.

CALITATEA PRODUCȚIEI
„Responsabili pentru progresul tehnic

sintem toți: de la muncitor la director11

Odată cu puternica 
dezvoltare economică 
și socială a județului 
Galați au fost 
și măsuri pentru 
rarea mediului 
biant împotriva 
țiunii surselor poluan
te existente in județ. 
Spre exemplu, la sfîr- 
șitul anului trecut, 
secretariatul comite
tului județean de 
partid a analizat în 
mod special proble
mele legate de pro
tecția mediului și a 
stabilit un program 
concret de măsuri, la 
îndeplinirea căruia 
sint antrenate sindi
catele. organizațiile de 
tineret și femei, cetă
țenii. întreaga activi
tate se desfășoară sub 
conducerea, îndruma
rea și controlul orga
nizațiilor de partid. 
In toate locurile in 
care există surse po
luante s-a trecut ime
diat la verificarea mi
nuțioasă a instalațiilor 
de epurare a apelor 
uzate sau a pulberilor 
nocive. Totodată, s-a 
stabilit ea instalațiile 
similare de la noile 
obiective să înceapă să 
funcționeze la întrea
ga lor capacitate oda
tă cu punerea aces
tora în funcțiune. Pa
ralel cu aceste acțiuni, 
gospodărirea și înfru
musețarea localități
lor, igienizarea lor 
sînt socotite sarcini 
permanente pentru 
fiecare consiliu popu
lar, întreprindere și 
instituție.

O atenție deosebită 
a acordat ți acordă

în finalul anchetei noastre econo
mice pe tema modernizării și înnoi
rii producției la I.D.S.M.S.A. — u- 
nitate relativ nouă pe platforma in
dustrială a Focșanilor — la sugestia 
inginerului Zaharia Șandru, directo
rul întreprinderii, trecusem să schi
țăm împreună și primele fraze ale 
articolului ce urma să fie ! încredin
țat tiparului. Dar vizita unui stu- 

- detit de Ta Institutul politehnic din 
Galați, venit in „interes de serviciu", 
în vederea rezolvării unor detalii ale 
proiectului său de diplomă, a adău
gat in carnetul de însemnări încă o 
filă și a oferit un amănunt care a 
răsturnat nu numai introducerea, ci 
și întreaga structură proiectată pen
tru acest articol.

— Știm că ne angajăm la un nou 
examen de înaltă ținută tehnică, ex
plica directorul unității studentului 
gălățean.
rim acest 
executat 
pentru a 
institutul 
cu observații cît mai reale și com
plete.

Pornind de la acest fapt, argu
mentele ulterioare culese din sec
toarele de producție, din atelierul de 
proiectări și compartimentul de pro
totipuri ale ÎNTREPRINDERII DE 
DISPOZITIVE, STANȚE, MATRIȚE 
ȘI SCULE AȘCHIETOARE DIN 
FOCȘANI au întărit convingerea că 
aici modernizarea și înnoirea pro
ducției au ca partener de nădejde 
și colaborarea strinsă cu mai mul

te unități industriale din țară, bene
ficiare ale produselor de mecanică 
fină, precum și cu unele instituții u- 
niversitare cu profil tehnic. Din a- 
ceastă colaborare au apărut cu un 
timp în urmă, de exemplu, tipurile 
de freze „ROMASCON". ce rivali
zează prin finețea execuției opera
țiilor și a performanțelor .țehnico- 
funcționale cu produsele similare 

. „aureolate!* incă de faptul că sint 
realizate peste hotare, de firme cu 
prestigiu recunoscut.

Aici, pe platforma industrială din 
Focșani, acest handicap — trebuie

se numește aceasta și'autorul lor este 
un strungar. în alte cazuri, moder
nizarea poartă semnătura unui grup 
de matrițeri. în atelierul de sculă- 
rie-autoutilare, de pildă, un grup de 
muncitori gindește și lucrează la 
confecționarea unui dispozitiv pentru 
freza ,,ROMASCON“, cu scopul de 
a mări siguranța în exploatare, de 
a rediice manopera și de a econo
misi metal. Tot modernizare și ca-

gurițe, frezele, rabotezele, n-am ple
cat pînă, cind nu am înregistrat și 
alte citeva secvențe ale activității co
lectivului de aici : un dispozitiv de 
ascuțit freze profilate, ca și dispo
zitivul de marcat cuțite, dă o pro
ductivitate de patru ori mai mare 
față de procedeul actual ; la pro- 
tjucțja decutjte pentru strung a în
treprinderii se va realiza o econo
mie anuală de metal în valoare de 
aproximativ 1 milion lei și este voi— litate superioară a muncii înseamnă 
ba de oțeluri speciale. înalt aliate : 
poansoanele de lăcătușerie, create în 
atelier și folosite în întreprindere, a-

Din experiența unei tinere întreprinderi din Focșani

Motiv pentru care și ofe- 
nou dispozitiv, proiectat și 
iu întreprinderea noastră, 
fi supus unor teste și la 
politehnic. Așteptăm o fișă

DIN POȘTA REDACȚIEI

• Fapte • Opinii • Propuneri
® Pfi StîCldCl »^acia“ d’n zona 1 Mai, municipiul Rm. Vilcea, 

la căminele de colectare a apelor în rețeaua de canalizare, terminată 
recent, au fost montate capace metalice, in loc de grătare. Din această 
cauză, în timpul ploilor, strada, mai ales în dreptul blocurilor A—2 și 
A—3, este inundată. Așteptăm, din partea consiliului popular municipal, 
măsuri pentru urgentarea rezolvării acestei probleme. (Ing. Mihai Bo- 
ghină, bloc A—3, zona 1 Mai, Rîmnicu-Vilcea).

• Zestrea edilitara “ 4 școli’ complex comercial, dis
pensar, casă de naștere, brutărie, un centru de semiindustrializare a 
fructelor etc. — a comunei Boteni-Argeș va fi completată cu un 
atelier mecanic pentru reparații auto în cadrul S.M.A., un nou cămin 
cultural, a cărui construcție va începe în trimestrul III a.c„ două poduri 
peste riul Argeșel, continuarea asfaltării și extinderea trotuarelor in 
centrul civic etc. (Ion Ghinescu, comuna Boteni, județul Argeș).

® Solicităm pe accas^a cale, ca 'a bit>Ii°teca din co
muna noastră, Urecheni — Neamț, să se fixeze un program de func
ționare care să răspundă cerințelor cititorilor. Cele 4 ore pe săptămină, 
cit stau în prezent deschise biblioteca și sala de lectură, nu sînt sufi
ciente pentru a satisface în bune condiții toate cererile cetățenilor. 
(Dumitru Luca, comuna Urecheni, județul Neamț).

® Sugerăm conducerii Întreprinderii de transporturi auto 
lă dispună inlocuirea autobuzului care circulă în prezent pe traseul 
din comuna Scorțoasa spre zonele industriale din Berea și municipiul 
Buzău cu un altul de capacitate mai mare. S-ar evita în acest fel 
aglomerația de nedescris pe care sînt obligați să o suporte călătorii, 
intre care circa 30 cu abonamente permanente. (Un grup de săteni, 
comuna Scorțoasa, județul Buzău).

® PîlîCUl în care se af,ă „^întina lui Manole" din Curtea de 
Argeș ar trebui să se bucure de mai multă atenție din partea vizita
torilor și a gospodarilor locali. Hirtiile și resturile de țigări existente 
pe alei, paharele din plastic ce plutesc pe lacul cu nuferi, gazonul de
teriorat pe alocuri, arbuști rupți, precum și faptul că un perete al fin- 
tinii a început să se degradeze din cauza umezelii, creează impresia 
neplăcută că acest loc ar fi lăsat în părăsire. (Dr. loan Micuț, Curtea 
de Argeș).

• Protejarea spațiilor verzi este 0 indatorire a fiecă- 
ruia dintre noi. Ne mîhnește însă lipsa de respect a unora față de 
munca noastră, faptul că uneori se distruge gazonul, se rup florile și 
arbuștii din jurul blocurilor. în cadrul asociației noastre de locatari, de 
pe strada Armoniei din municipiul Bacău, am discutat, deseori, pro
blema educării cetățenilor, dar mai ales a copiilor, in spiritul grijii 
pentru localitatea in care trăim. In acest sens, am solicitat și sprijinul 
cadrelor didactice de la Școala nr. 5. situată în apropiere, și la care 
învață majoritatea copiilor din blocurile noastre. (Nicolae Rotaru, pre
ședintele comitetului asociației de locatari, strada Armoniei nr. 8, 
Bacău).

să recunoaștem, mai sint mul
te de făcut in domeniul tehnicii — 
este insă cucerit cu pași mari și si
guri, performantele dobindite îndem- 
nînd continuu la salturi noi, pregă
tite cu minuțiozitate și seriozitate 
profesională,

— Pe lista priorităților, relata in
ginerul Liviu Livescu, șeful compar
timentului de prototipuri, figurează in 
prezent și punerea la punct a teh
nologiei de fabricație a unor dispo
zitive ce sînt planificate să intre în 
producția de serie în cursul lunii au
gust. Termenul vrem să-1 scurtăm cu 
o lună. L& acest lucru ne îndeamnă 
și viitorii noștri beneficiari. Am tri
mis fișele tehnice de prezentare a 
noului produs in mai multe între
prinderi. Unora le-am expediat și 
cite un prototip. N-au sosit încă toa
te fișele cu observațiile solicitate de 
noi, în schimb, am primit comenzi 
de livrare substanțiale. Explicația 
succesului constă în faptul că dis
pozitivele respective se recomandă 
prin caracteristici tehnice și funcțio
nale ridicate, competitive și au șan
să de depășire a performanțelor pro
duselor similare, care, in bună parte, 
acum se importă. Produsul l-am 
conceput și realizat în două variante. 
Testările vor decide și alegerea va
riantei celei mai bune.

Din atelierul de prototipuri, locul 
unde oamenii in salopetă, riglele de 
calcul, schițele de pe hîrtiile mili
metrice fac bună casă cu strun-

duc beneficii de aproximativ 1 000 da 
lei la un set de 35 poansoane...

Si totul, aici, la prototipuri, se face 
cu 10 lucrători : un inginer, un teh
nician și 8 muncitori de înaltă ca
lificare. în această perioadă, unii 
dintre ei au găsit și „ferestrele de 
timp" necesare de a merge în țară, 
acasă Ia viitorii beneficiari ca, îm
preună, să urmărească la lucru nfifi- 
le produse și să chibzuiască asupra 
perfecționării lor. De altfel. în ate
lierul de S.D.M.-uri am reținut o re
marcă : „întreprinderea noastră are 
bancuri de pjobă în toată țara : la 
Brașov, Reșița, București, Arad, 
Galați, Iași. Și, bineînțeles, și Ia 
Focșani, chiar în secțiile de pro
ducție ale întreprinderii undo se 
semnează „biletul de liberă cale" al 
noilor produse de mecanică fină, 
după ce au trecut mai întîi exa
menul pe colile milimetrice ale a- 
telierului de proiectare și prin sita 
micronilor de la compartimentul da 
prototipuri.

lată-1 pe strungarul Bucur Chita- 
ru. din atelierul de S.D.M.-uri. A- 
cum pune la punct un dispozitiv de 
rectificat, adaptat la strungul caru
sel conceput de el. Urmărește 
realizeze rectificarea pieselor de 
barit mare la strungul pe care îl 
în primire și să elimine, prin 
ceasta, o cheltuială suplimentară a 
întreprinderii pentru procurarea unei 
mașini de rectificat necesară acestor 
operații. Tot modernizare și calitate

să 
ga- 
are
a-

și creșterea productivității cu aproa
pe 15 Ia sută la operațiile executa
te pe mașinile de alezat și frezat, 
prin utilizarea unui dispozitiv spe
cial, conceput și realizat in atelie
rul de S.D.M.-uri. Nou echivalează 
și cu reducerea consumului de oțel 
aliat de scule cu aproximativ două 
treimi la matrițele de forjat cuțite, 
pe baza promovării unei noi soluții 
constructive și tehnologice.

Modernizare și înnoire mai înseam
nă. așa cum argumentau inginerii 
Gheorghe Emandi și Laurențiu Ve- 
ber. din atelierul de proiectare, și 
revizuirea documentației de execuție 
pentru producția de serie. La cele 
aproape 100 de noi tipuri de cuțite 

. pentru strung s-a îmbunătățit teh
nologia de fabricație și s-a găsit o 
rezervă de economisire a 14 tone de 
metal la producția 
zelor.

La atelierul de 
elaborat noi tipuri 
au îmbogățit gama 
marca de fabricație 
aici „schema" nu este încărcată. Se 
spune că ar fi chiar sub nivelul ce
rințelor. în schimb, ambițiile de a 
realiza cît mai mult și cit mai bine 
sint mari. S-au găsit și aici „feres
trele de timp" pentru ca inginerii, 
prin rotație, să asigure in întreprin
dere asistenta tehnică în schimbul II 
și să ia și drumul unităților din țară, 
pentru a verifica incă o dată, la 
bancurile de probă ale beneficiari
lor, produsele ce poartă inscripția: 
„I.D.S.M.S.A. Focșani". Sînt fapte 
care probează că nu este nici o exa
gerare in fraza atit de des auzită 
aici : „Responsabili pentru progresul 
tehnic sintem toți : de la muncitor 
la director".

Dan DRĂGULESCU
corespondentul „Scînteii"

de serie a fre-
proiectări s-au 

de produse, care 
sortimentelor cu 
din Focșani. Nici

)

Cu citeva săptămini in urmă, hote
lurile orașului Pitești au devenit — 
pentru două zile — neîncăpătoare. La 
convocarea Ministerului Comerțului 
Interior au sosit în orașul de pe 
Argeș peste 200 de directori, respon
sabili de magazine, alți reprezentanți 
ai comerțului din toată țara. Au venit 
la Pitești șă împărtășească din expe
riența lor, dar să și învețe de la lo
calnici din tehnica organizării comer
țului. Am participat și noi la această 
folositoare consfătuire și din cele au
zite. din cele constatate nemijlocit, 
cutreierînd orașul, ne-am format o 
idee despre ceea ce se numește co
merț modern, servire civilizată, apro
vizionare rațională.

La „Trivale" și „Fortuna", care 
se numără printre cele mai frumoase 
magazine din țară, în unitățile ali
mentare, unitățile pentru piese de 
schimb și produse industriale există 
un bogat sortiment de mărfuri ; nici 
piețele nu fac notă discordantă cu 
această bună aprovizionare, cu ordi
nea și curățenia. în tot orașul, dar cu 
deosebire în „Bazarul" recent deschis, 
se practică un activ și eficient co
merț stradal.

Ceea ce a atras atenția celor 200 
de invitați a fost și gradul corespun
zător — am zice model — de organi
zare a unor unități comerciale de 
larg interes public. Reprezentanții în
treprinderilor comerciale din țară au 
vizitat, de pildă, cu carnetul și creio
nul în mină, marele magazin „Mobi- 
lux", unul din cele mai mari de acest 
fel din țafă, și, în același timp, ce) 
mai bine adaptat cerințelor popu
lației. De fapt, e greu să-i zici maga
zin. pentru că, practic, e o expoziție 
deschisă 365 de zile pe an. Comerțul

■i
care se practică aici este extrem de 
lesnicios : vine omul, își alege marfa 
și — după ce-și lasă adresa — pleacă 
acasă. Transportul, montarea și de
montarea mobilei, micile reparații le 
face magazinul. în acest fel, unitatea 
vinde mobilă în valoare de 7—8 sute 
mii lei pe zi.

marfă, fac schimburi de produse, au 
legături directe cu fabricile și fac co
menzi suplimentare sau renunță la 
mărfuri devenite pe plan local greu 
vandabile. Iată un exemplu pe. care 
ni l-a dat tovarășul Ion lacomi, vice
președinte al comitetului executiv al 
consiliului popular județean : „Cop-

Tecuci. ' într-o seamă 
de localități rurale — 
Pe-chea, Tudor Vla- 
dimirescu, Foltești, 
Schela, Băleni și al
tele, unde s-au sem
nalat concentrații mai 
mari de nitrați in apa 
de fintînă — s-au 
realizat instalații cen
trale de alimentare 
cu apă, concomitent 
cu luarea unor severe 
măsuri privind depo
zitarea și folosirea cu 
grijă a îngrășăminte
lor chimice în toate 
unitățile agricole. Cît 
privește calitatea a- 
pei de băut din Ga
lați, e.a este controla
tă prin recoltarea de 
probe dintr-un mare 
număr de puncte de 
pe teritoriul orașului. 
Pentru protecția apei 
din Dunăre și Șiret — 
surse importante de 
apă potabilă pentru 
județ — se fac con
troale sistematic» de 
laborator.

Concomitent cu preo
cupările și măsurile 
comisiei județene pen
tru păstrarea unui 
mediu ambiant sănă
tos, curat, este ne
cesară o activizare și 
a subcomisiilor simi
lare, îndeosebi a ce
lei din municipiul Ga
lați, Totodată, Consi
liul popular al muni
cipiului Galați, servi
ciul de circulație din 
cadrul miliției ar pu
tea acționa mai ener
gic pentru diminuarea 
surselor de poluare 
generate de autovehi
cule, pentru dirijarea 
utilajelor grele de 
transport din dotarea 
unităților de construc
ții pe trasee care a- 
fectează cit mai puțin 
populația, inclusiv pe 
artera de centură a 
orașului.

județeană 
siderurgi- 

există un 
mare de

comisia 
platformei 
ce, unde 
număr mai 
surse poluante, dotate 

am- cu instalațiile de epu
rare respective. Din 
păcate, funcționarea 
unora dintre aceste 
instalații se află cîteo- 
dată sub limita efi
cienței. Anul trecut, 
comisia a ' organizat 
în combinat trei ac
țiuni de control prin 
brigăzi complexe for
mate din specialiști, 
cu care ocazie au fost 
stabilite măsuri con
creta de remediere a 
situațiilor necorespun
zătoare.

în perioada care a 
trecut de la adoptarea 
Legii nr. 9/1973, comi
sia județeană s-a preo
cupat intens și de gă
sirea unor soluții efi
ciente pentru comba
terea poluării apelor. 
Astfel, la Complexul 
zootehnic Indepen
dența se construiește 
o nouă stație de epu
rare a apelor uzate ; 
într-o altă comună, 
la Cosmești, stația 
complexului zooteh
nic funcționează la 
parametrii proiectați; 
noul Complex zooteh
nic de la Movileai 
fi dotat încă de la 
ceput cu stație 
epurare; instalația 
milară a Fabricii 
spirt Ghidigeni 
mărește capacitatea, 
ca și stația întreprin
derii de industrializa
re a cărnii din Ga
lați, 
recepție 
epurare a apei de la

luate 
apă-

ac-

va 
în
de 
si
de 
își

l

Se apropie 
stația

de 
de

Dan PLAEȘU 
corespondentul 
„Scînteii"
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Magazinul „BEGA unitate 
reprezentativă a comerțului timișean

In plin centrul municipiului 
Timișoara, pe bd. 23 August, se 
înalță impunătorul edificiu al 
magazinului universal „Bega" — 
cea mai mare și reprezentativă 
unitate comercială din județul 
Timiș. Dat în folosință la sfîr- 
șitul anului 1973, magazinul a 
ajuns să Înregistreze zilnic pes
te 40 000 de cumpărători și vîn- 
zări cu peste 20 la sută mai 
mari decît prevedeau sarcinile 
de plan. Cum au fost posibile 
asemenea rezultate ? Iată ce 
ne-a spus șefa unității, Solomia 
Giurgiu :

— Principala noastră preocu
pare a constat în folosirea cît

mai eficientă a fiecăruia din 
cei 9 000 mp cit măsoară supra
fața utilă a magazinului, prin 
organizarea desfacerii mărfurîț 
lor după cele mai moderne nor
me de comerț. Incepind de la 
subsol, unde se află un maga
zin „Alimentara", și pînă la te- 
rasa-restaurant de la ultimul 
nivel au fost organizate nu mai 
puțin de 32 de unități, care ofe
ră cumpărătorilor aproape în
treaga gamă de produse alimen
tare și industriale. Niveluri în
tregi sînt afectate desfacerii sor
timentelor pe categorii de cum
părători. (Cezar Ioana).

tiere între reprezentanți ai primăriei, 
ai organelor comunale și cetățeni. 
Aceste consfătuiri sînt pentru comer
țul nostru ca o busolă, atit pentru 
aprovizionare, cit și pentru ampla
sarea unităților comerciale. în urma 
unei asemenea consfătuiri cu publi
cul s-a lansat și ideea descongestio-

Cu creionul și carnetul in mină, căutind

„SECRETELE" COMERȚULUI PITEȘTEAN
Revenind la probleme legate strict 

de aprovizionare, nu s-ar putea spu
ne că piteștenii fac altfel de contrac
te decît cele obișnuite, că, ar avea po
sibilități materiale superioare altor 
orașe sau ar dispune de mai multe 
cadre de specialitate. Există însă la 
Pitești — lucru constatat și de cei ve- 
niți din alte județe — un plus de 
inițiativă, de interes. Iată citeva 
exemple ilustrative : se știe că oricît 
de bine ar fi echilibrată cererea de 
mărfuri, oricît de mult ar fi chestio
nați cetățenii, se ivesc, datorită 
schimbării modei, a sezonului, a altor 
factori neprevăzuți, surplusuri sau, 
dimpotrivă, goluri în aprovizionare. 
Am constatat că în asemenea cazuri 
responsabilii comerțului piteștean nu 
se apucă să facă rapoarte de justifi
cări. procese verbale explicative. Plea
că rapid în alte județe, aleargă după

învățămintele 
unui schimb 

de experiență

suitarea populației este și rămîne, 
după părerea noastră, o latură esen
țială a aprovizionării. Cum poți în
treba un oraș de 100 000 de locuitori 
despre felul in care să procedezi, ca 
să le oferi cit mai exact ceea ce le 
trebuie ? Desigur,
acest scop și metode 
ar fi chestionarul 
trecut, de pildă, am 
nea chestionare unui
de angajați ai întreprinderilor din ju
deț. Dar de un real folos s-au dove
dit a fi intîlnirile organizate in car-

mai folosim în 
„clasice", cum 
comercial. Anul 
inminat aseme- 
număr de 20 000

nării magazinelor mari, a lărgirii 
frontului de desfacere cu forțe pro
prii, fără investiții. Rezultatul : in 
strada Teiuleanu din Pitești, de fapt 
vechea zonă comercială a orașului, 
am organizat un bazar unde se desfac 
produse alimentare și nealimentare 
în valoare de aproximativ 200 000 lei 
pe zi. Punctele de desfacere și tone- 
tele sînt confecționate cu posibilități 
locale, cu cheltuieli minime. Eficien
ța ? în cazul în care s-ar fi folosit 
fonduri de investiții pentru construc
ția unui magazin, care să realizeze 
aceeași desfacere, ar fi trebuit chel
tuite aproape 3 milioane lei ; prin fo
losirea mai bună a spațiilor'comer
ciale existente în cartiere și mai ales 
a gangurilor acoperite, a spațiilor de 
sub scările magazinelor se realizează 
lunar alte aproape 2 milioane lei. Tot 
la sugestiile cetățenilor a fost organi-

zată o frumoasă piață alimentară In 
cartierul Trivale, a fost reprofilat un 
mare număr de magazine și unități 
de alimentație publică".

Ce mai constați dacă vizitezi re
țeaua comercială din Pitești ? In mul
te magazine, dar mai ales la „Tri
vale" și „Fortuna", disciplina și ser- 
viabilitatea sînt acceptabile, iar oa
menii puși în slujba cumpărătorilor 
par_ aleși printr-o riguroasă selecție. 
Aflăm că așa șl este. Direcția comer
cială a luat măsurile necesare ca an
gajarea lucrătorilor să se facă numai 
după o perioadă de probă, numai 
după ce se constată că viitorul vinză- 
tor are aptitudini să servească pu
blicul. Am constatat că factorul mo
bilizator al întregii activități comer
ciale — care in 1975 și-a triplat des
facerea față de anii trecuți — se află, 
cum era și firesc, la primărie. Am 
fost informați că aproape nu există 
sesiune a consiliului popular, a comi
tetului executiv în care să nu se 
discute temeinic și problema aprovi
zionării populației, a diversificării 
serviciilor. Iar președintele comitetu
lui executiv al consiliului popular 
municipal, vicepreședinții, alte cadre 
de conducere își încep ziua de mun
că în piețele alimentare, trecind prin 
magazine.

Aceste și multe alte exemple dove
desc, fără îndoială, că la Pitești a fost 
dobindită, în aprovizionare și desfa
cere, o experiență bună, care sperăm 
că. în urma recentei consfătuiri p« 
țară, va fi răspindită și in alte orașe.

Gheorghe GRAURE 
Gheorghe CIRSTEA
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VIZITA IN TURCIA A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
COMUNICAT COMUN

(Urmare din pag. I)

Din partea turcă : Ihsan Sabri Ca
glayangil, ministrul afacerilor ex
terne ; Halii Bașol, ministrul comer
țului ; Fuat Bayramoglu. secretar 
general la Președinția republicii, 
Kukrii Elekdag, secretar general 
la Ministerul Afacerilor Externe ; 
Osman Derinsu, ambasadorul Tur
ciei la București ; Oguz Gokmen, 
director general al afacerilor econo
mice și sociale în Ministerul Aface
rilor Externe ; Vahap Asiroglu, di
rector general al afacerilor culturale 
în Ministerul Afacerilor Externe ; 
Hamit Bătu, director general al De
partamentului , de cercetări și plani
ficare politică în Ministerul Aface
rilor Externe ; Semih Akbil, direc
tor general al informațiilor în Mi
nisterul Afacerilor Externe ; Mecdet 
Tiezel, director general al afacerilor 
politice în Ministerul Afacerilor Ex
terne ; Candemir Onhon, șeful de 
cabinet al președintelui republicii ; 
Sencer Asena, directorul Departa
mentului Est în Ministerul Afaceri
lor Externe.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate și de înțelegere reciprocă, 
cele două părți au analizat stadiul 
actual al relațiilor bilaterale, per
spectivele de dezvoltare a acestora 
și au procedat la un larg schimb de 
vederi privind problemele interna
ționale de interes comun.

Cele două părți au trecut în re
vistă evoluția generală a relațiilor 
economice bilaterale și și-au expri
mat satisfacția fată de dezvoltarea 
acestor relații.

Cele două părți au constatat pro
gresele realizate în domeniul schim
burilor comerciale și al cooperării 
economice bilaterale și și-au expri
mat hotărîrea de a depune toate 
eforturile în scopul lărgirii și diver
sificării lor, pe o bază echilibrată și 
reciproc avantajoasă.

Părțile și-au exprimat, de aseme
nea, satisfacția față de lucrările ce
lei de-a treia sesiuni a Comisiei 
mixte economice româno-turce, care 
a avut loc la București, în luna apri
lie 1976.

Părțile au convenit să coopereze 
pentru a pune în valoare mai bine 
posibilitățile de colaborare pe care 
le oferă economiile lor naționale în 
plină dezvoltare. Ele au subliniat 
importanta încheierii de contracte 
sau protocoale pe termen lung pen
tru schimbul de produse care pre
zintă interes reciproc, a încurajării 
schimbului de delegații de oameni 
de afaceri, de specialiști în indus
trie, agricultură, transporturi și în 
alte domenii, a participării firmelor 
și organizațiilor economice la tîrguri 
și expoziții internaționale organizate 
în țările lor.

Părțile au subliniat existența unor 
largi posibilități de cooperare în 
unele domenii importante ale cer
cetării și producției, între care in
dustria extractivă, industria con
structoare de mașini și electrotehni
că, energetică, industria chimică și 
petrochimică, industria ușoară, agri
cultura și industria alimentară, trans
porturile și alte domenii de interes 
comun.

In timpul vizitei, cele două părți 
au examinat posibilitățile de dez
voltare a cooperării în domeniile 
menționate și au căzut de acord a- 
supra necesității intensificării efor
turilor în vederea realizării unei 
asemenea cooperări prin forme co
respunzătoare, inclusiv crearea even
tuală de societăți mixte și cooperarea 
pe terte piețe.

în vederea consolidării și lărgirii 
relațiilor de cooperare între cele 
două țări, au fost semnate, în timpul 
vizitei, Acordul de aplicare în do
meniile petrolier, minier și energetic 
a Acordului de cooperare economică, 
industrială și tehnică pe termen 
lung, Acordul de colaborare în do

meniul poștei și telecomunicațiilor, 
Aranjamentul de cooperare științifi
că și tehnologică și Protocolul privind 
proiecte concrete de cooperare eco
nomică și schimburi comerciale.

Cele două părți și-au exprimat 
hotărîrea de a continua consultările 
în vederea încheierii unui acord de 
navigație maritimă.

Părțile și-au exprimat satisfacția 
pentru colaborarea între cele două 
țări în domeniile științei, culturii, ar
tei. turismului, radioteleviziunii și au 
apreciat că există posibilități de lăr
gire a acestei colaborări.

Părțile consideră că schimburile 
culturale și științifice au contribuit 
într-o mare măsură la dezvoltarea în
țelegerii reciproce între popoarele 
român și turc și își exprimă inten
ția comună de a dezvolta și mai 
mult această cooperare. Ele au con
venit, de asemenea, să încurajeze o 
colaborare mai strînsă între radio- 
televiziunile din cele două țări.

Cele două părți au efectuat un am
plu schimb de vederi asupra prin
cipalelor probleme internaționale.

în acest context, ele au subliniat 
importanța Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, ca un 
eveniment de semnificație istorică, și 
consideră că este esențial să se de
pună eforturi constante în scopul 
punerii în aplicare, prin acțiuni con- 

< crete, a principiilor adoptate, a an
samblului angajamentelor asumate 
de către statele participante la con
ferință. Părțile au subliniat 
necesitatea ca toate statele partici
pante să respecte și să pună în apli
care integral, în relațiile lor reci
proce, dispozițiile Actului final al 
conferinței, contribuind astfel în- 
tr-un mod decisiv la edificarea secu
rității în Europa.

Cele două părți au constatat că 
s-a realizat un anumit progres în a- 
plicarea hotărîrilor conferinței. Ele 
consideră, totodată, că este necesară 
intensificarea eforturilor pentru asi
gurarea aplicării, în relațiile fiecă
rui stat participant cu toate celelal
te state, a prevederilor Actului final. 
Ele subliniază importanța dezvoltă
rii cooperării economice între state
le participante, ținînd seama de in
teresele țărilor europene în curs de 
dezvoltare, în conformitate cu pre
vederile Actului final, și necesitatea 
de a acționa în acest scop.

Părțile au reafirmat opinia lor co
mună că întărirea securității în Eu
ropa este strins legată de adoptarea 
de măsuri adecvate în domeniul mi
litar, în special măsuri de reducere 
a forțelor armate și armamentelor 
pe continent, ținînd seama de nece
sitatea de a nu diminua securitatea 
nici unui stat.

Părțile au subliniat că reuniunea 
de la Belgrad, din 1977, a repre
zentanților țărilor participante tre
buie să se desfășoare în cele mai 
bune condiții, cu scopul de a realiza 
obiectivele stabilite în Actul final și 
de a asigura continuarea procesului 
deschis de conferință.

Cele două părți au relevat impor
tanța instaurării unui climat - de în
țelegere, de bună vecinătate și de 
colaborare în Balcani, ca parte inte
grantă a edificării securității și dez
voltării cooperării în Europa și au 
constatat cu satisfacție evoluția pozi
tivă care a avut loc recent în aceas
tă regiune. Ele consideră că crește
rea și complexitatea schimburilor în
tre țările acestei regiuni fac necesa
re intensificarea activității organis
melor de colaborare interbalcanică 
existente și punerea în practică de 
noi forme de cooperare în scopul 
conjugării eforturilor lor. în acest 
context, ele au subliniat rezultatele 
pozitive care au fost obținute la Re
uniunea pentru cooperare economică 
și tehnică multilaterală între state 
balcanice, care a avut loc la Atena 
între 26 ianuarie și 5 februarie 1976. 
Ele au declarat că sînt gata să par
ticipe în continuare la aceste efor
turi, alături de celelalte state balca

nice, și să sprijine inițiativele care 
ar fi luate în acest scop.

Cei doi șefi de stat au exprimat 
părerea comună că trebuie să fie în
treprinse' eforturi hotărîte, în scopul 
de a asigura adoptarea de măsuri 
eficiente privind dezarmarea gene
rală și completă, problemă a cărei 
soluționare prezintă, în condițiile 
actuale, o importanță capitală pen
tru omenire. Ei consideră că aseme
nea eforturi trebuie să fie întreprin
se prin măsuri corespunzătoare de 
reducere treptată a forțelor armate 
și de oprire a cursei înarmărilor, ți
nînd seama de necesitatea de a nu 
se diminua securitatea nici unui stat 
și de a se asigura un control inter
național eficace. Părțile consideră că 
trebuie create condiții adecvate pen
tru asigurarea începerii și a progre
sului unor negocieri substanțiale, în 
scopul obținerii de rezultate concre
te în acest domeniu.

Cele două părți consideră că una 
din problemele fundamentale ale 
epocii contemporane, care interesea
ză toate statele și popoarele lumii, 
este eliminarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale. Considerînd că este 
necesar să fie stabilite relații noi, 
bazate pe egalitate între toate națiu
nile și pe respectarea dreptului fie
cărui popor de a dispune de bogă
țiile sale naționale și de a urma li
ber calea dezvoltării sale economice 
și sociale, cele două părți au subli
niat importanta hotărîrilor celei de-a 
IV-a sesiuni a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare, 
care s-a ținut recent la Nairobi și care 
a permis aprofundarea și clarificarea 
unui număr de probleme importante 
referitoare la stabilirea unei coope
rări mai echitabile și mai fructuoa
se. Ele apreciază că trebuie depuse 
neîntîrziat eforturi pentru aplica
rea acestor hotărîri. Ele împărtășesc 
convingerea că dialogul care conti
nuă și eforturile întreprinse în ca
drul diferitelor organisme’ interna
ționale trebuie să ducă la soluții 
care să contribuie la eliminarea pro
gresivă a decalajelor existente în 
dezvoltarea economică a statelor, la 
accesul tuturor popoarelor la reali
zările științei și tehnicii moderne, la 
rezolvarea problemelor materiilor 
prime, alimentației și altor proble
me, precum și la stabilirea normelor 
relațiilor economice și cooperării in
ternaționale, astfel încît să se asi
gure țărilor în curs de dezvoltare 
mijloacele efective și sprijinul nece
sar pentru a-și crea o economie via
bilă.

Cele două părți și-au reafirmat a- 
tașamentul față de principiile Orga
nizației Națiunilor Unite. Ele și-au 
exprimat hotărîrea de a continua să 
acționeze pentru întărirea rolului 
O.N.U. în menținerea păcii și secu
rității în lume și în promovarea co
laborării internaționale, cu participa
rea tuturor statelor.

Cele două părți au subliniat ne
cesitatea unor eforturi hotărîte pen
tru abolirea definitivă a oricăror 
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Președintele Republicii Turcia
ANKARA

Părăsind teritoriul Republicii Turcia, doresc încă o dată ca, în numele 
meu și al soției, să vă transmit cele mai calde mulțumiri pentru primirea 
cordială și ospitalitatea de care ne-am bucurat în tot timpul vizitei noastfe 
în frumoasa dumneavoastră țară.

Exprimîndu-mi satisfacția pentru rezultatele vizitei, nutresc convingerea 
că ea se va înscrie ca un moment important în întărirea și dezvoltarea, pe 
multiple planuri, a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și 
Turcia. în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a adresa dumneavoastră, precum și între
gului popor turc prieten urările noastre de sănătate și fericire, de prosperitate 
și progres.

forme de colonialism, de dominație 
străină și de discriminare rasială.

Părțile și-au exprimat speranța că 
lucrările Conferinței Națiunilor Uni
te asupra dreptului mării vor putea 
să ajungă la soluții juste și echi
tabile și la norme de drept interna
țional acceptabile tuturor țărilor par
ticipante, ținînd seama de complexi
tatea problemelor.

Părțile și-au exprimat satisfacția 
pentru buna colaborare între delega
țiile celor două țări, atît la Organi
zația Națiunilor Unite, cît și în ca
drul altor conferințe și organisme in
ternaționale, și au convenit să in
tensifice această cooperare cît mai 
mult posibil.

Cele două părți au acordat o aten
ție deosebită conflictului din Ori
entul Mijlociu și au reafirmat preo
cuparea lor în această privință. Ele 
consideră că realizarea unei păci 
juste și durabile în această regiune 
trebuie să pornească de la retrage
rea trupelor israeliene din teritoriile 
ocupate în urma războiului din 1967, 
de la respectarea independenței și 
suveranității tuturor statelor din a- 
ceastă regiune și de la recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului pa- 
lestinean, inclusiv dreptul de a-și 
forma statul său independent.

Cei doi șefi de stat au reafirmat 
convingerea lor că rezolvarea pro
blemei cipriote trebuie să fie înte
meiată pe respectarea independen
ței, suveranității, integrității terito
riale și a nealinierii Ciprului și 
trebuie să asigure conviețuirea paș
nică și înțelegerea durabilă a celor 
două comunități. Ei consideră nece
sară continuarea negocierilor in- 
tercomunitare, în spiritul egalității și 
respectului reciproc, care trebuie să 
ducă la reglementarea diferitelor 
aspecte ale problemei cipriote, și 
exprimă speranța că problema formei 
de stat, inclusiv sistemul federal, își 
va găsi o rezolvare corespunzătoare 
în cadrul negocierilor dintre cele 
două comunități.

Cele două părți au subliniat im
portanța contactelor directe între 
factori de răspundere pentru pro
movarea înțelegerii și a cooperării 
reciproce.

Părțile au apreciat că vizita pre
ședintelui Nicolae Ceauș eseu în 
Turcia reprezintă un moment remar
cabil în istoria raporturilor tradițio
nale de prietenie care există între 
popoarele român și turc și deschide 
noi și ample posibilități de colabo
rare fructuoasă între România și 
Turcia, în interesul celor două po
poare. al păcii și cooperării în Bal
cani, în Europa, în întreaga lume.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu,. și to
varășa Elena Ceaușescu au adresat 
președintelui Republicii Turcia, 
Fahri S. Korutiirk, și doamnei 
Emel Korutiirk invitația de a face 
o vizită oficială în România. Invita
ția a fost acceptată cu plăcere, data 
vizitei urmînd a fi stabilită ulterior.

ANKARA, 24 iunie 1976

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Moment din timpul vizitei la Palatul Dolmabahce

Vizitarea unor monumente istorice 
din Istanbul și din împrejurimile sale
Ziua de vineri, ultima zi a vizitei 

oficiale în' Turcia, a fost rezervată 
cunoașterii unor comori artistice ale 
Istanbulului, precum și unor frumu
seți naturale — Bosforul și Marea 
Marmara.

în cursul dimineții, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul afacerilor ex
terne al Turciei, de alte personali
tăți turce, au vizitat Palatul Dolma
bahce din Istanbul. împreună cu 
șeful statului român se aflau tova
rășii Gheorghe Oprea, George Maco- 
vescu, Constantin Mitea. alte per
soane oficiale române.

Realizare artistică dintre cele mai 
valoroase, palatul a fost construit pe 
țărmul Bosforului între anii 1844— 
1856, în timpul domniei sultanului 
Abdul Medjid I. Timp de 7 decenii, 
pînă Ia proclamarea republicii, pa
latul a fost martorul multor eveni
mente, fiind cu intermitente reșe
dință sultanilor. După proclamarea 
republicii, palatul a fost reședința 
de vară a lui Mustafa Kemal Ata- 
tiirk, fondatorul statului modem 
turc.

La încheierea vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat în cartea de 
aur a palatului.

înalții oaspeți români, împreună 
cu persoanele oficiale turce și ro
mâne care îi însoțesc, s-au îmbarcat 
apoi la bordul iahtului „Ersan“.

Nava trece pe sub podul suspen
dat care unește malul european de 
cel asiatic ale Bosforului, construc
ție impunătoare, în lungime de peste 
un kilometru și jumătate, inaugura
tă cu trei ani în urmă, cu ocazia 

împlinirii unei jumătăți de secol de 
la proclamarea Republicii Turcia, 
înălțimea de peste 60 de metri a 
acestui pod permite ca navigația să 
se desfășoare nestinjenit.

De la bordul navei, care, în cinstea 
președintelui României, a arborat pa
vilionul tricolor, se pot distinge de
talii atît ale litoralului european, cît 
și ale celui asiatic. Vestitele palate 
și moschei ale Istanbulului, oraș con
struit pe coline, se profilează pe 
fundalul unor edificii moderne, cu 
zeci de etaje. în această zi. Bosfo
rul este străbătut de diverse vase, 
ai căror pasageri s-au strîns pe 
punte, de unde fac semne prietenești 
la trecerea navei prezidențiale.

Nava pătrunde apoi în Marea 
Marmara, îndreptîndu-se spre Biiyu- 
kada (Insula Mare) din șiragul ce
lor șapte insule ale arhipelagului 
„Kizil“. Numeroși turiști s-au a- 
dunat la debarcader — împodobit ca 
și întreaga insulă cu steagurile ce
lor două țări — pentru a-1 saluta pa 
înaltul oaspete.

Reprezentanții autorităților locale 
.adresează un tradițional și călduros 
„bun venit", invitînd apoi pe oaspeți 
să viziteze Buyiikada. în acest scop, 
sînt folosite, potrivit tradiției, trăsuri 
cu cai. Insula oferă imagini pitorești, 
marcate de o vegetație bogată care 
înconjoară vile cochete.

în continuare, la „Clubul Anadolu" 
(Clubul parlamentarilor), ministrul 
afacerilor externe al Turciei a oferit 
un dejun în cinstea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o ambiantă cordială, de 
caldă prietenie, ministrul de externe 

al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, 
a rostit o alocuțiune, în care, în nu
mele guvernului turc și al său perso
nal, a mulțumit, încă o dată, pentru 
vizita făcută de președintele Româ
niei, pe care poporul turc îl consi
deră ca un prieten mare și drag. A- 
rătînd că vizita a constituit un mi
nunat exemplu al roadelor pe care 
le aduc contactele personale la nivel 
înalt, ministrul turc a toastat în cin
stea președintelui Nicolae Ceaușescu, 
mare om de stat al timpurilor noas
tre, în cinstea tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru fericirea poporu
lui român prieten, pentru viitorul 
strălucit al colaborării turco-româ- 
ne, subliniind că această colaborare 
cunoaște, pe zi ce trece, o dezvol
tare tot mai puternică.

Răspunzind, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU s-a referit la rezulta
tele deosebit de pozitive ale vizitei, 
ale convorbirilor și Intîlnirilor avute 
cu președintele republicii și cu pri
mul ministru al Turciei. —

Ne întoarcem acasă, a declarat 
șeful statului român, cu impresii 
deosebit de plăcute. Intr-adevăr, s-a 
demonstrat, încă o dată, importanța 
pe care o au contactele directe pen
tru dezvoltarea colaborării și priete
niei. Ne întoarcem acasă cu impresia 
plăcută că poporul prieten turc este 
hotărît să-și făurească o viață tot 
mai îmbelșugată, liberă și indepen
dentă.

în încheiere, președintele Româ
niei a toastat pentru președintele 
Turciei, pentru primul ministru, în 
sănătatea ministrului de externe, 
pentru prietenia și colaborarea tot 
mai intensă între poporul român și 
poporul turc.

Vffff DIN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
• Colectivul întreprinderii „Co- 

lorom“ din Codlea, unitate distin
să cu „Ordinul Muncii" clasa I 
pentru rezultatele obținute în 1975, a 
îndeplinit sarcinile de plan semes
triale. Acest fapt permite să fie rea
lizată aici o producție suplimentară 
în valoare de peste 20 milioane lei, 
colectivul îndeplinindu-și astfel an
gajamentele asumate în cinstea zilei 
de 23 August. Succese deosebite a 
obținut colectivul întreprinderii „Co- 
lorom" și pe linia înnoirii producției. 
Față de 16 produse noi, cite erau pre
văzute să fie asimilate în această pe
rioadă, s-au realizat un număr de 23 
produse noi, ceea ce a permis să fie 
redus efortul valutar al țării cu 3,5 
milioane lei valută. întreprinderea 
„Colorom" este a 15-a unitate eco
nomică din județul Brașov care și-a 
îndeplinit pînă în prezent planul se
mestrial. (Nicolae Mocanu).

• Unitățile din industria ușoară a 
județului Timiș, care și-au onorat 
încă de la începutul anului în mod 
ritmic sarcinile de plan, raportează 
îndeplinirea planului pe primul se
mestru. S-au creat astfel condiții 
pentru livrarea suplimentară pînă la 
sfîrșitul lunii iunie a unor importante 
cantități de țesături, încălțăminte, 
tricotaje, articole din mase plastice 
și alte produse în valoare de aproa
pe 120 milioane lei. Demn de men
ționat este faptul că sporul de pro
ducție are la bază creșterea produc
tivității muncii, indicator care a fost 
Îndeplinit în proporție de 103 la sută. 
O contribuție deosebită la obținerea 
acestor rezultate au adus-o colecti
vele de la întreprinderile textile din 
Timișoara și Lugoj, de la fabricile 
„Dermatina", „Banatul", „Industria 
română de piele" și altele. (Cezar 
Ioana).

• 9 întreprinderi din județul Alba, 
printre care se află Combinatul de 
produse sodice Ocna Mureș, între
prinderea metalurgică Aiud, „Porțe
lanul" și „Ardeleana" din Alba Iulia, 
au realizat înainte de termen sarcinile 
de plan pe primul semestru, folosind 
mai deplin capacitățile de producție, 
perfecționînd în permanentă organi
zarea muncii și a producției, tehno

logiile de fabricație. Producția-mar- 
fă suplimentară care va fi livrată 
pînă la sfîrșitul semestrului de aces
te unități fruntașe depășește 90 mi
lioane lei. fiind concretizată1 în im
portante cantități de produse sodice, 
utilaje siderurgice, porțelan, încăl
țăminte ș.a. (Ștefan Dinică).

• Aluminiștii orădeni au raportat 
îndeplinirea planului de producție pe 
primul semestru din acest an. Aici 
s-a înregistrat un spor la producția 
globală în valoare de peste opt mi
lioane lei, 13 milioane lei la produc- 
ția-marfă și patru milioane lei bene
ficii peste sarcina planificată. (Dumi
tru Gâță).

• Constructorii de Ia „Energope- 
trol“-Cimpina, care desfășoară lu
crări de construcții-montaje electro-

' energetice și automatizări în toate 
județele țării, raportează realizarea 
în avans a sarcinilor semestriale. Vo
lumul de lucrări care va fi executat 
suplimentar pînă la sfîrșitul lunii iu
nie se ridică la 10,5 milioane lei.

• Trustul petrolului din Tg. Jiu 
s-a alăturat celorlalte întreprin
deri gorjene care au realizat 
înainte de termen sarcinile de 
plan din primul semestru. Cele mai 
bune rezultate le-a obținut colecti
vul schelei de extracție din Țicleni 
care, îndeplinind planul semestrial 
încă din data de 19 iunie, va înre
gistra la sfîrșitul celor 6 luni de ac
tivitate din acest an o producție- 
marfă suplimentară de peste 9 mi
lioane lei. (Dumitru Prună).

• Avansurile constructorilor de la 
Tașca-Bicaz. Asigurînd un front larg 
de lucru, constructorii noii fabrici de 
ciment de la Tașca-Bicaz au început 
montajul utilajelor de bază cu trei 
luni mai devreme față de grafice. Pri
mele operațiuni de montaj au înce
put la cuptorul de clincher de la 
linia I de fabricație. în paralel, se 
muncește în ritm susținut la gli
sarea turnurilor de frîngere unde, 
de asemenea, lucrările sînt in avans 
cu 10—15 zile. Acestea constituie un 
riguros argument că inițiativa con- 
structorilor de aici, de a transforma

locul lor de muncă într-un șantier 
model, devine realitate. (Ion Manea).

• Constructorii de tractoare craio- 
veni raportează că, datorită urmăririi 
zilnice a finalizării producției, meca
nizării unor operații și tehnologii, con- 
tainerizării transportului în unele 
sectoare și creșterii productivității, 
colectivul întreprinderii „7 Noiem
brie" din Craiova a realizat planul 
semestrial. Pînă la sfîrșitul acestei 
luni, tinerii constructori de tractoare 
craioveni vor obține o producție 
globală suplimentară în valoare de 
13 milioane lei. îndeplinirea planu
lui pe primul semestru al anului a 
fost raportată și de oamenii muncii 
de la întreprinderea de reparații 
auto Craiova, care vor realiza peste 
prevederile primelor 6 luni din acest 
an o producție globală de aproape 8 
milioane lei. (Nicolae Băbălău).

• Premiere industriale. La în
treprinderea de mașini textile „Me- 
talotehnica" din Tg. Mureș au fost 
date în exploatare noi spații in
dustriale, care vor contribui la 
îmbunătățirea caracteristicilor teh
nice și funcționale ale mașinilor reali
zate aici, la diversificarea producției, 
în noile clădiri vor funcționa atelie
rele de prototipuri, de aparataje 
electrice, tratamente termice, verifi
cări ș.a.

O nouă premieră industrială a 
avut loc și la întreprinderea de piese 
turnate din fontă de la Băilești, unde 
au intrat în funcțiune, cu o săptă- 
mînă mai devreme față de plan, un 
nou cuptor de mare capacitate și o 
linie tehnologică de formare. Poten
țialul de producție al tinerei Între
prinderi a fost astfel triplat, puțind 
să satisfacă în condiții mai bune ce
rințele unor importante unități ale 
industriei electrotehnice.

Tot in aceste zile a fost conectat 
la sistemul energetic național primul 
agregat al hidrocentralei Merișani — 
a 16-a unitate de acest gen de pe 
riul Argeș. Noul obiectiv este con
ceput și realizat ca o centrală elec
trică fără lac propriu de acumulare, 
turbinele sale fiind puse în mișcare 
de apa adusă, prin intermediul unui 
canal, din lacul hidrocentralei de la 
Vilcele. (Agerpres)

Străbătînd țara de la un 
capăt la altul, am văzut 
nenumărate comune fru
mos întemeiate pe vetrele 
lor, care au adăugat în 
anii noștri, la o săracă 
moștenire, cămine cultu
rale și școli, magazine mo
derne, rețele de apă și ca
nalizare, case, parcuri, ci
nematografe în aer liber, 
cabinete stomatologice, te
renuri de sport.

Căprenii Gorjului nu 
face excepție de la regu
lă. Cînd toate cele ce și-au 
propus oamenii acestei 
frumoase așezări de pe 
valea Amaradiei se vor 
împlini, va fi greu de ega
lat peisajul dintre colinele 
îmbrăcate în livezi de 
pomi fructiferi și vii, lingă 
clipocit de izvoare, lîngă 
zăvoaie și păduri de goruni 
unde căprioarele își culcă 
puii.

Pe undeva pe aproape e 
Crușețul. De aici a plecat 
la București Ionel Cornel 
Tănase, tatăl Măriei care 
a dat atîta strălucire cîn- 
tecului popular românesc. 
Și tot pe aci, pe aproape, 
sînt Pometeștii și Adîncata 
lui Macedonski. Localnicii 
țin la aceste „amănunte". 
Și, înclinați spre poezie, 
veseli din fire, le amintesc 
ori de cîte ori au prilejul 
să-ți vorbească despre ei, 
despre Căpreni sau despre 
planurile de viitor ce și le 
fac cu îndrăzneală, dar și 
cu convingerea că le vor 
împlini.

Amintindu-și, de pildă, 
de Maria Tănase, te invită 

la căminul lor cultural să 
o asculți pe Sofia Drăghici. 
O gorjeancă cu glas de aur 
care, deși a trecut de 60 de 
ani, duce faima comunei 
la festivalurile folclorice 
din țară. Vorbindu-ți des
pre Amaradia, îți vor a- 
minti că ea l-a inspirat, 
uneori, pe Macedonski. 
Apoi te vor asigura că 
multe din izvoarele pe

0 oglindă care înnobilează 
chipurile

care rîul le culege de pe 
aci sînt pe cale să ajungă 
la robinetele din comună, 
la dispensar, la școli.

Chibzuință acestor oa
meni, dovedită mai ales 
înainte de a porni la o 
treabă, și sîrguința cu care 
o sfîrșesc le-au adus bucu
ria din această primăvară, 
cînd au fost distinși cu 
„Ordinul Muncii" clasa a 
Il-a și premiul II pe țară. 
Răsplata pentru rezultatele 
obținute în realizarea sar
cinilor economice, edilitare 
și social-culturale din anul 
1975.

Așadar, lată o comună 
pe valea Amaradiei, în- 
tr-un decor de o frumusețe 
aparte, cîștigînd un loc de 
frunte într-o competiție 

pentru grabnică și temei
nică urbanizare.

— Cum este dovedită 
dragostea fiecărui cetățean 
pentru locul natal ? Aici, 
la Căpreni, prin munca 
depusă de fiecare locuitor 
în acțiunile pentru care 
am fost premiali — ne 
spune tovarășul Ion Stoica, 
secretarul comitetului co
munal de partid. Anul a

cesta sînt semne că vom 
face toate lucrările cu o 
și mai largă participare 
cetățenească și că valoarea 
lor va spori.

Din cele înfățișate de 
primar, directorul căminu
lui cultural, mecanizatori, 
medici, președintele coo
perativei agricole de pro
ducție, aveam să mă con
ving, încă o dată, că la Că
preni comuniștii însufle
țesc toate acțiunile, că ei 
se bucură de încredere mai 
ales pentru faptul că nu 
rămîn niciodată la jumă
tatea drumului pe care 
pornesc.

Pretutindeni case noi. Și 
aici. Și dincolo.

— Casa aceea e a Anei 
Badea. Femeie harnică. 

Muncește la cooperativă, 
în cimp, cu sapa. E vădu
vă. Are un băiat, Romu
lus, mecanic de întreținere 
la sonde. A ajutat-o.

— Construiți mult ?
— Cam patruzeci de case 

într-un an.
Un nou local pentru 

școală. Căminul cultural 
renovat. Trotuare dalate. 
La brutărie, malaxoarele 

merg din plin fiindcă de la 
Căpreni se tțimite pîine și 
în citeva comune învecina
te. încă o casă cu verandă 
în formă de prispă gorje- 
nească.

— Aici locuiesc ciorăre- 
nii. Și ei tot cooperatori.

— Aveți materiale ?
— Avem. Bune. Anul a- 

cesta am și făcut, pe plan 
local, 1 800 000 de cărămizi. 
Construim cu chibzuință, 
înainte să înceapă o con
strucție — își continuă pri
marul ideea — oamenii vin 
și consultă schița de siste
matizare, cer păreri, se sfă< 
tuiesc. Totul trebuie făcut 
cu seriozitate.

Livezile bătute blind de 
ploile din ultima vreme au 
Înviorat dealurile. în pri

măvara aceasta ele au mal 
fost împodobite cu încă 
2 500 de pomi fructiferi.

Pe o bancă, la umbră de 
liliac, discut cu Constantin 
Bănicioiu. E deputat comu
nal, cantonier, așa că știe 
toate amănuntele despre 
construirea drumului de la 
Căpreni la Bulbuceni pe o 
distanță de 12 kilometri. 
Drum cu multe serpentine 
pe muchii de dealuri. Totul 
a costat în jur de 5 mili
oane de lei. Acum pe el se 
poate alerga cu „Dacia".

— Examenul a fost greu. 
Dar au ieșit la muncă toți 
locuitorii comunei. Și di
rectoarea școlii, Elena Bon- 
cică, împreună cu cele 35 
de cadre didactice, și pre
ședintele Grigore Ciurea, 
împreună cu cooperatorii, 
și personalul spitalului, și 
cei din formațiile artistice.

Primarul își amintește de 
o zicală a locului :

— După ce ai terminat de 
făcut un lucru, privește-1 
atent și ai să-ți vezi chipul 
în el ca într-o oglindă.

— Priviți des în aseme
nea oglinzi 7

— Privim. Și vom mal 
privi și mai mult. Pentru 
că ne-am propus să con
struim o creșă, un cămin în 
Satul Nou, dispensar vete
rinar, baie comunală, citeva 
magazine, încă un complex 
meșteșugăresc. întrecerea, 
doar, continuă și în a- 
cest an.

Rețin imaginea oglinzii. 
O oglindă care înnobilează 
chipurile, viața, oamenii.

Lucian ZATTI

Unul din tinerele vlăstare ale industriei bistrițene: întreprinderea de utilaje pentru industria materialelor de construcții și refractare
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Puterea 
exemplului
Gîndindu-mă la omul exemplar, la cel ce prin 

exemplul lui de muncă și viață modifică 
destinele celor din jur din credința în 
adevărul simplu că „pentru a simți. că tră
iești ești dator să muncești, să înfăptuiești ceva pen
tru alții, spre folosul colectivității", îmi vin m 
minte portretele a zeci și zeci de oameni pe care 
i-am întîlnit in toată țara. îmi vine în minte chipul 
acelui pumn de om, slab, cu fața smeadă, alcătuit 
parcă numai din energie, comunistul Ion Cazacu 
de la moderna turnătorie de fontă din Brașov, care, 
prin exemplul lui dinamiza un intreg colectiv, băr
bați tineri și maturi pentru care faptul că lucrau 
alături de el era un adevărat titlu de mîndrie. 
îmi vine în minte portretul directorului stațiunii de 
mașini agricole, om care fusese ales de cooperatorii 
din Purani-Teleorman președinte al cooperativei 
lor, zicîndu-și că numai el, comunistul acela pentru 
care cuvîntul „imposibil" nu exista, putea fi pen
tru ei cu adevărat omul potrivit la locul potrivit, 
îmi vine în minte dîrzul, nepotolitul, ambițiosul și 
neclintitul în hotărîrea de a-și ridica comuna la 
rang de frunte de țară, acel Mișcă-te-Costică ce 
a mișcat, după vrerea lui și a celor ce și l-au 
ales staroste, nu numai pămîntul, ci și destinele 
oamenilor din Bucov-Prahova... îmi yine în minte 
portretul bătrînului topograf de pe Lotru, Fery-baci 
„inimă vrăjită", cel ce vrăjea inimile și munții tra- 
sînd traiectorii noilor construcții ca un adevărat 
exarh al Carpaților...

Omul cu ochelari, din centrul 
imaginii din stingă, este Gheor- 
ghe Dăscălescu. De 25 de ani a 
bătut cu punctualitate de cea
sornic același drum : de acasă 
la întreprinderea de mașini e- 
lectrice București și înapoi. Ca 
maistru principal a împărtășit 
cu generozitate din experiența 
sa. Azi pensionar, la cei 66 de 
ani ai săi. Gheorghe Dăscălescu 
este nelipsit — cu sfatul și cu 
fapta — din mijlocul oamenilor 
cu care a lucrat, e nedespărțit 
de marea familie muncitorească.

Dar exemplul maistrului prin
cipal nu e „o floare rară". 
Argument poate fi și cea de-a 
doua imagine < (dreapta), unde 
șeful de echipă Ion Moraru a 
fost surprins în una din secven
țele cotidiene de muncă : discu- 
tînd cu tinerii, pe care-i ajută 
să pătrundă tainele meseriei, 
pentru a se desăvîrși ca oameni.

Foto : S. CRISTIAN

„Tncepînd cu vîrsta de 16 ani, fiecare persoa
nă aptă de muncă și care nu urmează cursurile 
unei școli este datoare să desfășoare, pînă la 
vîrsta de pensionare, o muncă utilă societății, 
care să-i asigure mijloacele de existență și de 
dezvoltare spirituală". — CODUL MUNCII —

OPINII ALE 

CITITORILOR

Cite ceva 
despre

limbajul...

Și ciți alții nu-mi revin în memorie din chemarea 
aceea lăuntrică, de nebiruit, a reporterului, de a-și 
reîntilni eroii ? Cit de patetic răsună adevărul că 
„partidul sînt oamenii, istoria sa este istoria oame
nilor, conștiința lui este conștiința oamenilor...". 
Cind vorbim despre oameni, ne gîndim la muncito
rul înaintat, la creatorul de valori materială și spi
rituale destinate creșterii țării și propășirii poporu
lui, la cetățeanul conștient de răspunderile lui ob
ștești. la comunistul cu inima și cu fapta. 
La cel ce își înțelege rolul modelator prin 
a face el însuși și nu a spune doar cum să 
facă alții, prin a încerca cel mai greu act 
al creației, acela de a forma oameni, căci așa cum 
îmi spunea cîndva o mamă din Vrancea, care dăduse 
țării opt feciori — cu unul mai mult decît legen
dara Vrîncioaia — „ne naștem nu ca să facem umbră 
pămîntului, ci ca să devenim oameni !“. Iar altă 
înțeleaptă mamă româncă, femeie de la marginea 
Constanței, a cărei întreagă familie muncea în port, 
completa cu tîlc această precizare : „Există 
multă lume ca lumea, și destulă lume ca 
nelumea. Și trebuie să facem tot ce putem 
ca, din lumea asta de nelume, să scoatem cît 
mai multă lume ea lumea...". Totul nu vorbea decît 
despre efortul omului de a se depăși, contribuind 
astfel la progresul naturii umane, la conturarea mai 
exactă a „ideii de om exemplar" în adaosul de în
țelepciune pe care un cărturar ca Dinicu Golescu 
o exprima despre om ca despre ce] ce lucrează 
„spre fericirea omenirii și, mai vîrtos, a nației sale, 
sau spre deșteptarea norodului, sau spre odihna ne
putincioșilor. sau spre lipsirea nedreptăților, sau 
spre îndreptări de alte nouă bune orînduieli, și ca 
un cuvînt. spre podoaba patriei".

Pentru comuniști, puterea exemplului constă în 
preluarea trăsăturilor celor mai valoroase ale tuturor 
înaintașilor, însușirile umane pozitive cîștigate de-a 
lungul istoriei neamului. La acestea se adaugă în
totdeauna puterea exemplului personal, devenirea 
de sine în lumea idealului și efortului colectiv, și 
asta nu numai ca individ izolat, mulțumindu-se cu 
capacitățile subiective și cu dinamismul propriei 
personalități, ci trăgîndu-t și pe ceilalți după el. 
promovînd întrajutorarea în muncă și în viață, spi
ritul de echipă, colaborarea care sudează caracterele 
in căutarea noului făcindu-le combative, prin spirit 
revoluționar, față de inerție și conservatorism. Nu
mai atunci cînd modifică destine, cînd se produce 
relevarea accesibilității calităților umane ale unuia 
pentru toți și ale tuturor pentru unul, puterea 
exemplului creează, dinamizează, contaminîndu-i pe 
cei din jur prin faptă și cuget.

Fapta și cugetul omului de lingă tine au fost 
șl rămîn combustibilul care face să ardă nestinsă 
pilda comunistului, încurajîndu-i pe cei alături de 
care muncește să-l ajungă și. să-l depășească. Căci, 
extrapolînd imaginea de la individ la popor, fapta 
României este chipul ei însuși pe care îl arată 
omenirii construindu-și liberă viitorul, iar cugetul 
ei este credința nestrămutată în instaurarea pe în
treg pămîntul a unei lumi mai drepte și mai bune.

Ioan GRIGORESCU

art. 7.
Această prevedere legală, 

definește spiritul societății 
noastre în care munca este 
concepută ca singurul mij
loc de existență și prospe
ritate al fiecărui membru 
al său. Statuarea în Codul 
muncii a unui principiu 
înscris pe însuși frontispi
ciul societății noastre — 
SOCIETATE A MUNCII
— este expresia clară a 
eliminării din viața socia
lă a oricărei forme de ex
ploatare, de parazitism so
cial. Tocmai de aceea, fap
tele, situațiile ca contravin 
spiritului general și textu
lui legal trebuie să preocu
pe colectivitatea.

„Eroii" și întîmplările 
rîndurilor ce urmează se 
circumscriu tocmai stărilor 
de lucruri contrastante, 
care cer o atitudine fermă. 
Pe scurt, este vorba despre 
acei pe care diminețile 
noastre de muncă, dimine
țile celor multi și harnici, 
îi găsesc încă în 
cald. Și care, 
șitul zilei, nu 
urma lor roadele 
munci, nici unei.
utile. Fiindcă nu muncesc

culcușul 
la sfîr- 
lasă în 
nici unei 
activități

nicăieri, fiindcă nu produc 
nimic. I-am văzut, am dis
cutat zilele trecute cu cîți-

băm — și sîntem datori, 
sintem obligați să ne între
băm — din ce ? De unde 
îmbrăcăminte, de unde 
masă ? De unde banii pe 
care îi cheltuie cu atîta u- 
șurință ? înaintea oricăror 
considerații, să recurgem la 
fapte.

...După gardul scund, 
gata să se năruie și după 
curtea plină de bălării, pă
rea un loc pustiu. Dar cea 
mai bună dovadă că locul

curtea unei case dintr-un 
cartier bucureștean aflat 
între Dîmbovița și Calea 
Vitan. Vă vine greu să cre
deți că. în casa cu pricina, 
stă un om în putere, abia 
trecut de 40 de ani ? Și 
nouă ne-a venit greu să 
credem. Totuși, avem de-a 
face cu un inginer' de la 
care aflăm că de mai bine 
de trei ani nu lucrează, 
fiind în... așteptare (ce mai 
poate aștepta, fără să facă

de statornic va fi acest în
ceput.

...In primele ore ale dimi
neții — Ia Biroul forțelor 
de muncă din cadrul sec
torului 6. Program de lu
cru cu publicul ; se dau 
repartizări pentru locurile 
de muncă vacante.

— Cam mărișoară aceas
tă perioadă de aproape opt 
luni de inactivitate după 
care veniți să vă dăm re
partiție, observă functio-

Vrea „să mute munții".

anchetă socială
va dintre ei. Unii mai ti
neri, alții în plină maturi
tate. sau chiar înaintați în 
vîrstă ; unii spilcuit!, cu o 
mină afișînd prosperitatea 
personală : alții mai negli- 
jenți cu ținuta și mai zgîr- 
ciți cu respectul față de 
propria persoană. Cu toții 
însă din aceeași categorie: 
a celor care-si duc traiul 
fără muncă. Și totuși se 
hrănesc, se îmbracă — unii 
destul de bine — ba. chiar 
se și „destind" prin loca
luri. „obosiți" de 
preocupări. Dar. ne

atîtea 
între-

nu era pustiu, că totuși lo
cuința nu era părăsită o 
făcea cîinele legat in mij
locul curții. După aparen
te. singura vietate activă : 
în jurul lui, cit ii îngădui
se lanțul, făcuse o bătătură 
rotundă, de pămint tare, 
pe care nu mai creșteau 
nici bălăriile. Stăpînul ? 
Oricît ar părea de necre
zut, n-am descris ograda 
vreunei biete bătrîne. îm
povărată de ani și rămasă 
singură pe lume. Și nici nu 
e vorba de cine știe ce co
clauri depărtate.

Unul care nu spune nimic
Fumuri...
Desene de $t. COCIOABA

nimic, un inginer cu o pro
fesie bine definită ? !).

Ne-ar fi greu să repro
ducem discuția purtată cu 
inginerul M. N. (din consi
derație față de familie, de 
soția lui, o femeie harnică, 
și de copiii bine educați, 
apreciați la locul de mun
că, și chiar pentru ceea ce 
am dori, am spera să rede
vină el. nu-i dăm numele 
întreg), 
diofonist. 
înaltă calificare. S-a 
scris la facultate, soția 
sprijinit moral și. bineîn
țeles, material, să urmeze 
cursurile la zi. să ajungă 
inginer... După absolvire și 
repartizare în București a 
început să se mute dintr-un 
loc în altul. Cu „pauze" din 
ce în ce mai mari. Nu-i 
mai plăcea nici colo, nici 
dincolo. Copiii au crescut, 
s-au calificat și au început 
să ciștige. iar tatăl a în
ceput să „ciugulească" din 
banii și din pachetele lor 
pentru serviciu — fiindcă 
cine se „rușinează" la mun
că nu prea se rușinează și 
la mîncare. Pînă într-o zi, 
cînd soția și copiii au ple
cat. A rămas singur, cu 
mama lui. De fapt, mai 
mult cu pensia ei... Ne-a 
promis, la capătul unei în
delungi discuții, că va de
păși faza așteptării cu bra
țele încrucișate și după 
cum am fost informați, a 
doua zi. într-adevăr s-a 
prezentat, așa cum l-am 
sfătuift la o întreprindere 
din Capitală pentru înca
drare. Rămine de văzut cit

A fost cîndva 
electrician 

calificare.

ra
de 
în-
1-a

nărui Costică Pelinci, cer- 
cetind cartea de muncă a 
solicitantului 
ins deosebit 
eleganta lui. 
pină acum ?

— Ascultă tovarășe, eu nu 
sînt d-ăia care tot vine 
p-aici. Eu vreau să răstorn 
munți. Nu orice muncă e 
de mine. Eu ori scot bani 
cum trebuie, ori nu mai 
mă-ncurc. Asta e !

Parcă te simți neînsem
nat în fața unui asemenea 
Hercule. Mai ales Că e și 

■ tare
trîntă
vezi __ ... , _________
Capitalei, chiar de el. Pină 
una-alta, omul dispus să 
mute munții în opt luni 
nu mișcase nici măcar o 
pietricică din loc. In Capi
tala care are nevoie de oa
meni cu miile. în cele mai 
felurite îndeletniciri, ener
gia lui de nestăvilit se con
centrase doar... în aștepta
rea marii ocazii.

....Judecătoria sectorului 7, 
In boxă, in postura de con- 
travenienți, trei indivizi. 
Toți trei trimiși în in
stanță pentru practicarea 
unor jocuri de noroc.

— Cu ce vă ocupați ? în
treabă judecătoarea.

— Noi ?! s-au mirat cei 
trei la unison de parcă ar 
fi fost vreo confuzie la mij
loc. Paraziți. 
tății.

Și
ceea
cea
viata lor. nedîndu-și 
ma că spuneau un -adevăr.

D. V. — un 
de mîndru de 

Ce-ați făcut

grăbit să se,, ia la 
cu munții ; îi și 

aduși in centrul

onorată 
zîmbeau 

ce ei 
mai bună

Pleava socie- 
instanță 1...
mulțumiți de 
socoteau a fi 

glumă din 
sea-

Fapte de genul celor pre* 
zentate aici sint cunoscute 
desigur cititorilor, iar indi
vizi ca cei înfățișați mai 
sus nu sînt nici ei, din pă
cate, doar „unicate". Exis
tă destui alții care li se a- 
seamănă ori chiar îi întrec. 
Și — așa cum relata maio
rul loan Berbece, din 
Inspectoratul miliției mu
nicipiului București — pe 
unii, asemenea lui Ion Tă- 
nase din Roșiorii de Vede 
(„Mă cunoaște toată piața 
Matache. Aduc marfă, nu 
glumă : corcodușe, flori de 
soc"), îi prinde vîrsta îna
intată îmbătrinind tot sub 
zodia nimicului : pe alții 
traiul parazitar îi „îmbie" 
de timpuriu : în ziua de 16 
iunie două fetișcane fără 
căpătii — Niculina și Ga
briela — dejunează la 
,.Nord-Hotel“. iar alte două 
vin să le ceară socoteală 
pentru cine știe ce concu
rentă amoroasă neloială și 
totul se termină cu scan
dal ; în altă zi, Dumitru 
Costel este surprins făcind 
speculă cu bilete de cinema 
etc. Revenind la întrebarea 
de la începutul acestor rîn- 
duri — din ce trăiesc acești 
indivizi ? — este limpede, 
că nu din munca lor. fiind
că nu prestează nici una. 
Trăiesc, în schimb — și a- 
deseori nu prea rău ! — 
dintr-a altora. Din munca 
părinților, din a unor prea 
generoase rubedenii, din 
felurite speculații și înde
letniciri la marginea legii, 
tn contradicție cu normele 
și modul nostru de viată.

De aceea, acolo unde în
demnul n-are ecou, acolo 
unde nici ajutorul constant, 
repetat, nici preocupările 
celor din jur. ale organiza
țiilor și organismelor de 
influențare obștească nu 
au reușit să îndrepte pașii 
celor porniți pe cărările 
traiului parazitar, în ase
menea cazuri deci nu tre
buie găsită oare o formă 
de intervenție mai eficace ? 
Nu este dreptul societății, 
cu atît mai mult al socie
tății noastre, socialiste, să 
vegheze la afirmarea de
plinei echități ? Să se ape
re. astfel, de cei care 
trăiesc din piinea și din 
munca altora ?

Vă invităm, prin urmare, 
la cuvînt.

Dinu POPESCU 
Dumitru TIRCOB

PRODUCĂTORI-PROPRIETARI, BUNI GOSPODARI AI AVUTULUI OBȘTESC
Se muncea bine, cu spor. 

Nu părea să existe, așa
dar. motive ca oamenii să 
fie nemulțumiți de munca 
lor. Și totuși, comuniștii 
de la întreprinderea me
talurgică din Iași au în
ceput, cu cîtva timp in 
urmă, să-și pună tot telul 
de întrebări. Oare nu pu
tem face ceva să produ
cem cu cheltuieli mai 
mici ? Să lungim viața 
mașinilor, să intre cît mai 
rar in reparații ? Și scule
le... Nu s-ar putea face 
ceva și cu sculele astea 
uzate ? Se află în ele oțel 
bun. păcat să se ducă la 
deșeuri...

...Acum, în secția a Il-a. 
un panou așezat deasupra 
mașinilor amintește celor 
care lucrează aici de hotă
rîrea și angajamentul lor 
de a lucra lunar cu scule 
economisite în valoare de 
80 000 de lei. Aflasem. încă 
din discuția purtată la co
mitetul de partid al uzinei, 
cite ceva despre acțiunea 
de economisire și recupe
rare a sculelor, pornită din 
secția mecano-energetic. 
Știam, de asemenea. că, 
extins asupra întregii acti
vități din uzină. angaja
mentul comuniștilor de la 
mecano-energetic este cu 
mult mai mare : să aducă 
întreprinderii economii a- 
nuale de peste un milion 
și jumătate lei prin recon- 
diționări de scule și piese 
de schimb. Un milion și 
jumătate economii la scule 
este o hotărîre ambițioasă.

— Pe lingă reușita pro- 
priu-zisă — economia de 
scule — urmărim și alt
ceva. ne-a spus inginerul 
Dumitru Jilavu. de la me
cano-energetic. Este vorba

de munca educativă pe 
care trebuie s-o desfășu
răm, nu numai pentru reu
șita inițiativei de acum. în 
anul acesta, ci pentru ca 
ea să fie în viitor un bun 
deja cîștigat. Mîine iniția
tiva de astăzi să fie un re
flex. Să-i obișnuim pe oa
meni să nu irosească ni
mic.

O inițiativă de masă, așa

chiar în secția noastră : 
sondajul privind îngrijirea 
mașinilor. Am format o co
misie care a controlat. în
tr-o duminică dimineața, 
mașină cu mașină, toate 
utilajele din secție. Rezul
tatele ne-au surprins. Am 
dat peste lucruri în genul 
zicalei cu nora care mă
tură numai pe unde vede 
soacra : 11 mașini erau în-

Fapta adeverește 
vorba

Semnificația unei inițiative 
a muncitorilor din secția a ll-a 

a întreprinderii metalurgice din Iași

cum poate fi considerată 
una care cuprinde un în
treg colectiv de muncă, are 
în chip fericit semnifica
țiile unui front deschis îm
potriva risipei de orice fel. 
Intr-un cuvînt. pentru a-i 
face pe oameni să gospo
dărească și mai bine ceea 
ce dețin în calitatea lor de 
proprietari.

L-am întrebat pe tovară
șul Constantin Butuc, se
cretarul comitetului de 
partid din secția mecano- 
energetic. cum anume se 
acționează pentru a for
ma. pentru a cultiva de
prinderile de buni gospo
dari.

— Pe toate căile, prin 
toate mijloacele. Iată, de 
pildă, cea mai recentă din
tre a'ctiuni. întreprinsă

grijite doar de mîntuială. 
Și sondajul s-a repetat 
încă o duminică, apoi incă 
una și... va continua. De 
fiecare dată, mașinile ne
îngrijite au fost marcate 
iar luni dimineața vinovă
ții s-au văzut puși la ga
zetă. să-i știe toată lumea. 
Putem zice, după felul cum 
arată cele mai multe ma
șini. că măsura a prins si 
va da roade.

Intr-adevăr, mașinile din 
secție — strunguri, freze, 
mașini de rectificat — a- 
rată îngrijit și bine între
ținute. Sint însă unele care 
trec cu mult peste această 
notă comună. Comunistul 
Constantin Butuc, șeful u- 
nei echipe de lăcătuși, le 
prezintă intr-un fel. pe cît 
de scurt, pe atît de conclu

dent : „strungul lui Gheor
ghe Gheorghiu (il vedeți 
cum arată ? Nici nu lasă 
vreun mecanic să se atin
gă de strung. N-are nevoie 
nici un știft să-i pună ci
neva) ; pe celălalt lucrează 
Olcu Constantin (i-a mon
tat singur apărători, să-i 
ferească batiul de lovi
turi) : dincoace, pe mașina 
asta de rectificat, lucrează 
Anton Constantin (abia s-a 
întors din armată, dar e 
de-acum printre oamenii 
cu greutate. Nu-1 auzi 
vreodată că nu poate face 
o anume piesă, că n-are nu 
știu ce scule. Cînd a ve
nit, a fost repartizat pe o 
mașină incompletă. îi lip
seau unele dispozitive. Cum 
s-a descurcat ? Și le-a fă
cut singur)..."

Este semnificativ faptul 
că asemenea gospodari de 
ispravă sînt în același timp 
și buni, foarte buni mese
riași. Fiindcă — nici nu 
s-ar putea altfel — a lucra 
bine înseamnă și a gospo
dări bine. înseamnă respec
tarea riguroasă a normelor 
de consum, reducerea cos
turilor de producție. îndeo
sebi a cheltuielilor mate
riale, înseamnă a lupta îm
potriva risipei, a contribui 
la dezvoltarea simțului de 
răspundere pentru realiza
rea de economii. Compo
nente ale aceleiași trăsături 
care trebuie să fie nelip
sită muncii în orice loc — 
spiritul gospodăresc. Con
știința că tot ceea ce se 
poate economisi, deci tot 
ceea ce se poate produce 
mai ieftin, cu cheltuieli și 
costuri de fabricație mai 
mici, sporește avuția tu
turor. spre binele tuturor 
și al fiecăruia.

P. DINU

„întrucît contestatarul a 
justificat în întregime ma
terialele ce i s-au impu
tat (decizia noastră nr. 
20 209), prin prezenta vă 
rugăm să binevoiți a lua 
act de acest fapt, în dosa
rul dv. nr. 1 047/75. Men
ționăm că la această cla
rificare s-a ajuns datorită 
concursului dat de orga
nele de cercetare penală și 
de către procuratura lo
cală Lugoj".

Nu este nevoie să fii 
specialist în probleme , juri
dice pentru ca, citind adre
sa de mai sus — destina
tar : Judecătoria Lugoj, 
autor : Grupul de șantiere 
nr. 2 construcții din loca
litate — să-ți dai seama 
de ceea ce se află în spa
tele unei asemenea adrese. 
Așadar, cineva a prejudi
ciat avutul obștesc. în 
consecință, la sesizarea u- 
nității prejudiciate, orga
nele de cercetare și an
chetă penală au intervenit 
cu promptitudine. La sfir- 
șitul cercetărilor, preju
diciul — în valoare de 
754 420 Iei — a fost aco
perit

Și totuși... Cum s-au pe
trecut lucrurile ? De unde 
a avut persoana în cauză 
(este vorba de un inginer) 
suma respectivă, care să-l 
scoată din impas ?

Cu mai bine de un an 
în urmă, cercetînd scrip
tele. conducerea Grupului 
de șantiere nr. 2 Lugoj — 
director, Serghie Verdeș. 
contabil-șef Florian Stanca 
— a constatat că unitatea 
înregistrează o pagubă : 
754 420 Iei ! Autor — ingi
nerul T. V., unul dintre an- 
gajații unității. Prudentă, 
conducerea grupului de 
șantiere prezintă cazul fo
rului ierarhic — Trustul 
de construcții montai Ti
mișoara — director Gh. 
Ciulea, contabil-șef Viorel 
Toma — rugind „să dis

pună în cauză". Și condu
cerea dispune : pentru că 
„nu a deschis la timp 
ochii" — așa cum se afir
mă la un moment dat în 
corespondenta dintre cele 
două unități — inginerul 
T.V. trebuie să suporte 
consecințele. Și economice, 
și penale. Pe de o parte, 
în sarcina ing. T. V. se 
emite o decizie de impu-

nat trustului de construcții 
montaj Timișoara, fie trus
tul însuși, după ce sesi
zează organele de stat 
competente — de cercetare 
sau anchetă penală, de 
justiție etc. — la examinarea 
de fond a sesizării, acestea 
dau înapoi, spun „pardon, 
scuzați" și aduc dovezi... 
exact contrare celor ante
rioare. Nu se „răcește" însă

S-a furat o», 
groapă

Consecințele dezordinii în evidența 
și gestionarea bunurilor materiale 

pe un șantier din Lugoj

tare în valoare de 754 420 
lei : pe de altă parte — 
sint sesizate organele de 
cercetare penală. Măsuri 
pe care T. V. le contestă 
cu fermitate, adresîndu-se 
și justiției și procuraturii. 
Și lucrurile se doVedesc a 
fi așa cum afirmă acesta : 
paguba este inexistentă, 
legea nu a fost încălcată 
cu nimic.

Și totuși, cazul de față 
merită atenție. Pentru că. 
oricît ar părea de ciudat, 
în pofida soluțiilor corect 
pronunțate, de care am a- 
mintit. in speță este 
vorba și de încălcarea 
legii, și de prejudicierea 
avutului obștesc. Așa după 
cum vom vedea. Autorii 
sint însă alții...

Mai înainte, o precizare: 
cazul de față nu este sin
gurul în care, fie un 
grup de șantiere subordo-

bine ...scuza că un alt caz 
asemănător e „împins" cu 
aceeași „temeinicie" pe 
rol...

Cum s-a ajuns, de pildă, 
la concluzia că legea nu a 
fost încălcată, că nu exis
tă pagubă în ceea ce-1 pri
vea pe ing. T.V., făcut răs
punzător, peste noapte, de 
risipa unor bunuri de a- 
proape un milion de lei ? 
Simplitatea răspunsului este 
pu dezarmantă, pe cum ar 
apărea, ci acuzatoare : pe 
de o parte. în șantier nu 
a existat o evidență clară 
a bunurilor declarate dis
părute. (De exemplu, deși 
pentru aproximativ o trei
me din fabulosul prejudi
ciu existau documente de 
predare-primire și demo
lare. prin care ing. T.V. era 
descărcat de răspundere, 
aceste acte n-au fost luate

în seamă, nu s-a obosit 
nimeni să le descopcieze 
din tomurile rînduite în 
arhivă. Pe de altă parte... 
nimeni nu a avut nici mă
car curiozitatea- ca. mai 
înainte de sesizarea procu
raturii sau de emiterea 
imputației, să discute cu 
ing. T. V.. să vadă cum 
stau lucrurile. (De remar
cat : toate bunurile de 
„lipsa" cărora era acuzat 
T. V. — barăci metalice, 
schele, săli de mese etc — 
se aflau tot în posesia 
trustului, pe un alt șantier, 
erau folosite din plin ! In
clusiv o... groapă de stins 
varul, apreciată la valoa
rea de 2 009 lei, decla
rată... dispărută și. în con
secință. imputată. Deși — 
în treacăt fie spus — nu 
știm nici cum s-ar putea 
„sustrage" o groapă, și 
nici cum s-ar putea „trans
porta !“).

Este limpede, ne aflăm în 
fata unui caz ce probează 
nu exigența — așa cum 
pare Ia prima vedere — ci 
atitudinea lipsită de răs
pundere față de bunul 
obștii. Dezordinea incrimi
nată nu trebuie căutată 
doar în arhivele grupului 
de șantiere respectiv, ci și în 
stilul de lucru al celor puși 
să gospodărească bunurile 
și. în ultimă instanță, în 
mentalitatea conform căreia 
apărarea acestor bunuri în
credințate lor ar fi. în pri
mul rînd, datoria organelor 
de miliție și justiție. Men
talitate care se cere dezră
dăcinată. astfel incit ordinea 
și disciplina în minuirea 
valorilor materiale, create 
prin munca și dăruirea tu
turor, să fie Instaurate 
peste tot.

Titus ANDREI 
Cezar IOANA

Un comportament civilizat, pe 
potriva exigentelor morale ale 
societății noastre socialiste pre
supune, din partea tuturor, nu 
numai grijă față de actele funr 
damentale ale muncii și vieții 
fiecăruia, ci și față de felul de a 
vorbi.

Acesta este, pe scurt, conți
nutul unei foarte frumoase 
scrisori trimise ziarului nos
tru de tovarășul Teodor LI- 
FICIU, domiciliat în Birlad, 
str. Republicii nr. 50. Ceea ce îl 
determină pe corespondentul 
nostru să ne scrie este, eufe
mistic vorbind, felul... bolovă
nos de a vorbi al unora — din 
nefericire destul de numeroși. 
Mai direct, ceea ce îl indignea
ză pe corespondentul nostru sînt 
înjurăturile.

„Unii înjură pentru că sînt 
supărați ; alții pentru că sînt 
veseli ; alții pentru că au tras la 
măsea ; nu puțini folosesc înju
răturile în loc de exclamații ; 
alții se înjură reciproc. în semn 
de «prietenie» ș.a.m.d. Lucru 
care nu este scuzabil nici acasă, 
între patru pereți, cum se spu
ne. darmite în societate !“.

Asemenea oameni, continuă 
T. L„ „nu țin seama de nimic. 
Nici de bunul simț — care le-ar 
interzice să vorbească urit mă
car în fața femeilor și copiilor 
(deși, personal, nu cred că în
tre bărbați un asemenea obicei 
ar fi permis ipso facto) ; nici 
de legile tării — care, așa cum 
prevede codul penal, socot în
jurătura fapt antisocial, infrac
țiune. (Vezi capitolul care apă
ră onoarea și demnitatea per
soanei !)“.

In încheiere. în mînia sa în
dreptățită. corespondentul nos
tru face un fierbinte apel la 
toți coficgtățenii noștri în vede
rea unei atitudini mai exigente 
față de exprimarea — a se citi : 
o atitudine civilizată 1 — a fie
căruia față de sine, a fiecăruia 
fată de ceilalți. Și. citîndu-i pe 
clasicii literaturii și filozofiei 
universale — citate pe care 
numai din economie de spațiu 
nu le putem reproduce — merge 
pînă acolo incit propune nu 
numai amintitul control asupra 
vorbirii, ci și purificarea lim
bajului prin eliminarea din el 
— datorită nefolosinței — a tu
turor expresiilor cu caracter 
urît. poluant.

Propuneri la care orice om de 
bun simț nu se poate decît 
asocia....

rb* ■ ■ ■Tinerii 
și istoria 
trăită 

a patriei
„Trăim — spre fericirea noas

tră. a poporului din care facem 
parte — o epocă de afirmare 
plenară a României. De aici în- 
dreptățitul sentiment de min- 
drie națională care ne animă, 
grija atentă cu care înconju
răm tînăra generație. Pentru a 
le face și mai frumos viitorul, 
le (și ne) explicăm cît mai bine 
trecutul, istoria neamului".

Cu aceste frumoase și pline de 
simțire patriotică fraze își în
cepe scrisoarea cititorul nostru, 
profesorul pensionar Grigore 
MARCH din Zalău, județul Să
laj. Și. dind o bună apreciere 
activității factorilor care con
tribuie la acest proces educa
tiv. se oprește îndeosebi asu
pra rolului pe care îl joacă 
școala : „Educația patriotică 
este sarcina de onoare a fiecă
rui cadru didactic, a fiecărui 
pedagog ; cu atît mai mult însă, 
ea este sarcina de onoare a fie
cărui profesor de istorie. Per
sonal, înțeleg prin Istorie nu 
numai istoria din cărți, ci 
și istoria concretă, dacă ti 
putem spune așa. Istoria lo
cului în care profesorul și elevii 
săi își desfășoară activitatea. 
Atît istoria «trecută», cît și is
toria «prezentă». De aceea, pre
darea istoriei, cred eu. este un 
fapt care trebuie să-1 raporteze 
pe elev nu doar la trecut, ci și 
la prezent, la interdependenta 
dintre acestea două, la semnifi
cația patriotică a atitudinii fie
căruia în muncă și în viață.

Din presa și din emisiunile 
radio și tv pentru copii și ti
neret am constatat cu mare sa
tisfacție că toate aceste lucruri 
sînt în atenția profesorilor și e- 
ducatorilor noștri, că — lucru 
foarte important — ele îi preo
cupă în mod deosebit pe tinerii 
înșiși.

Nici nu știți cît de îmbucu
rător este ca. la virsta senec
tuții. să constați că cetățenii pa
triei tale — cu mari și mici — 
sînt tot mal mult. în tot mai 
mare măsură, așa cum partidul 
nostru a spus-o dintotdeauna : 
Făuritori demni și conștienți ai 
propriei lor istorii".
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! FAPTUL 
iDIVERS 
! Trandafirii
• litoralului
IEste vorba de o colecție de 

10 000 de trandafiri, creată la

II.H.R. Mangalia, de către un 
grup entuziast de horticultori 
conduși de inginerul Alexandru 
Moldovan. Colecția cuprinde 22

Ide varietăți de trandafiri, intr-o 
bogată paletă coloristică — de la 
albul imaculat pină la albastrul

I cerului și al mării. Scopul colec
ției : înmulțirea, prin butășire, a 
trandafirilor din parcurile stațiu-

Inilor de pe litoral. Deocamdată, 
au fost furnizați primii boboci, 
care împodobesc florăriile și 
holurile hotelurilor, constituind

Itot atîtea mesaje ale frumosului 
cotidian.

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, a primit vineri după- 
amiază pe președintele părții ame
ricane in Consiliul economic româ- 
no-american, Milton F. Rosenthal, 
președintele Consiliului de adminis
trație al Companiei „Engelhard 
Minerals and Chemicals".

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost relevate 
cursul favorabil al relațiilor econo
mice bilaterale, determinat de în
tâlnirile și înțelegerile dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Gerald 
Ford, precum și contribuția adusă 
de Consiliul economic româno-ame- 
rican la dezvoltarea schimburilor co
merciale și a cooperării economice 
dintre România și S.U.A. Au fost, 'de 
asemenea, evidențiate posibilitățile 
de dezvoltare în mai mare măsură 
a colaborării economice dintre cele 
două țări, precum și acțiunile ce vor 
fi întreprinse de ambele părți înde
osebi pentru extinderea cooperării în 
producție, știință și tehnologie.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, au

participat Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice 'internaționale, Ion St. Ion, 
secretar al guvernului, Vasile Volo- 
șeniuc, președintele părții române 
în consiliu, președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior.

A fost de față. Harry G. Barnes 
jr„ ambasadorul S.U.A. la București.

★

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, a primit vineri pe profe
sorul american de origine română, 
Nicolae Georgescu-Roengen. de la 
Vanderbilt University din Nashville 
(S.U.A.), specialist în economie, care 
face o vizită în țara noastră.

în cadrul întrevederii, primul mi
nistru român s-a întreținut cu sa
vantul american asupra unor aspecte’ 
legate de preocupările actuale și de 
perspectivă ale cercetării economice 
și sociale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Vizita vicepreședintelui Partidului 
Social-Democrat din R. F. Germania

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII DEMOCRATICE 

MADAGASCAR

Excelenței Sale Domnului DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice Madagascar

Sărbătoarea națională a Republicii Democratice Madagascar îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă transmite, in numele poporului și guvernului român, 
precum și al meu personal, cele mai călduroase felicitări, sincere urări de 
sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul 
malgaș prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații stabilite între Republica So
cialistă România și Republica Democratică Madagascar se vor dezvolta și 
întări tot mai mult, pe diverse planuri, în folosul reciproc al popoarelor 
noastre, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Amabilul mesaj pe care Excelența Voastră mi l-a adresat cu ocazia 
sărbătorii naționale și aniversării zilei mele de naștere m-a mișcat profund.

Vă mulțumesc foarte mult șl vă transmit cele mai bune urări pentru 
fericirea dumneavoastră și prosperitatea poporului român.

JEAN
Mare duce de Luxemburg

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și bunele 

urări pe care ați avut amabilitatea să mi le transmiteți cu ocazia Zilei 
naționale a Islandei.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islanda

| Servieta 
| de sub copac

S-a întîmplat Ia Galați. Mân- 
dița Cazacu, muncitoare la coo
perativa „Muncă și Artă" din 

* localitate, a găsit, pe marginea 
I drumului, o servietă doldora

de bani : 168 600 lei (una sută 
șasezeci și opt de mii și șase 

Isute lei). A luat servieta și a 
bătut la prima poartă, rugin- 
du-1 pe cel care i-a deschis, 
inginerul Ion Suditu, să anun- 

Ițe miliția. Zis și făcut. Banii au 
ajuns la miliția din. Galați, iar 
de aici — la cei cărora le erau I destinați : țăranii cooperatori
de la C.A.P. Roșcani, comuna 
Băneasa, județul Galați. Con- 

Itabilul de acolo, Menelau A- 
postol, împreună cu casierul 
Gheorghe Stanciu, ridicaseră 
banii de Ia bancă, după care au I uitat servieta — pur și simplu
— pe marginea drumului, în 
timpul unui scurt popas la um- 

Ibra copacului, unde a găsit-o
Măndița...

| Intervenția 
I lui Burcuș 
' Nu se știe exact de unde și 
Ip'tnă unde Ion Koncs din

Oncland, județul Harghita, ajun
sese prin pășunea C.A.P. Homo- 

Irod. județul Brașov. Trecînd pe 
lingă cireada de vaci a coopera
tivei agricole din localitate, I.K. 
s-a oprit și a început să le ad- 

Imire, apoi a pus ochii pe o ju- 
nincă de toată mindrețea. Făcind 
rost de-o fringhie, a legat junin- 

Ica și a început s-o tragă după 
el. Văzind că juninca se înde
părtează de cireada, „păzitorul 
cirezii", dinele Burcuș. l-a o- 

Ibiigat pe I.K. să aștepte pină la 
venirea paznicilor.

în cadrul vizitei pe care o face în 
tara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R., Hans Koschnick, vicepreședin
te al Partidului Social-Democrat din 
R.F. Germania, președinte al Sena
tului și primar al orașului Bremen, 
s-a intîlnit, vineri, 25 iunie a.c., cu 
tovarășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Eduard Eisen- 
burger, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului oamenilor

muncii de naționalitate germană din 
Republica Socialistă România.

★
în aceeași zi, Hans Koschnick s-a 

intîlnit cu tovarășul Ion Pățan, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

Oaspetele a făcut o vizită Ia Uzina 
de mașini grele București și a vizio
nat un spectacol al ansamblului 
„Rapsodia română".

I

I Datorii
I neonorate

Vasile Nicolae, președintele 
cooperativei „Tehnocasnica" din 
Brăila, și '
ge Cosma, 
toservice a 
pective, ne-au 
anului trecut, mai exact la 21 
august 1975, am reparat un au
toturism „Dacia 1300“ pentru 
echipa de fotbal F. C. Brăila. 
Reparația a costat 6 797 lei 
și 80 de bani. De atunci și 
pină acum tot așteptăm să 
ni se achite costul reparației, 
dar degeaba". După cum se ve
de, fotbalul brăilean are și alte 
datorii neonorate.

inginerul Geor- 
șeful unității au- 
cooperativei res- 

spus : „In vara

| Buni de plată |

I
I
I

Deunăzi, Emil Maier, angajat 
la Șa’‘ierul de construcții in
dustriale din Cimpia Turzii, s-a 
dus să id masa de prînz la do
miciliul său din comuna Viișoa- 
ra. Fără nici o aprobare s-a 
urcat la volanul autobasculantei 
31—CJ—5723, a ajuns acasă, a 
tras-o pe dreapta în fata porții 
și a început să se ospăteze. La 
un moment dat a rămas 
micatul în git, văzind 
basculanta pornind. Ce 
timplase 7 Un consătean 
său, 
mis 
să umble cu 
prin comună, 
stingă, cînd 
tă, băgîndu-i în sperieți pe tre
cători. Pină la urmă a izbit 
mașina intr-un pom, avariind-o. 
Amindoi — și Maier și Dragotă 
— sint buni de plată.

cu du- 
auto- 

se în- 
de-al 

loan Dragotă, fără per- 
de conducere, a început 

autobasculanta 
cînd pe partea 

pe cea dreap-

„Profesia"
logodnic

Și-a făcut rost, mai iutii, de o 
geantă „diplomat". Apoi, de un 
set de chei, de citeva sticluțe cu 
parfum și cu apă de colonie, 
citeva ilustrate și un casetofon. 
Apoi, Dumitru Neferu a devenit 
— ceea ce se cheamă — logodnic 
de profesie.

— Cum s-a întîmplat ? — o în
trebăm pe E.V., lucrătoare intr-o 
unitate de alimentație publică 
din Tg. Jiu.

— Vai, dacă ați ști cit era de 
manierat ! Mă ajuta aproape zil
nic, după încheierea programu
lui, să fac curățenie in unitate. 
In citeva rinduri l-am împrumu
tat și cu bani, pentru că mi-a 
jurat că are „intenții foarte se
rioase". Dar nu-mi închipuiam 
că o să-și ia tălpășița ca 
neisprăvit, după ce mi-a 
furat și bani din tejghea.

Incercind și alte combinații 
„sentimentale" cu aceleași „in
tenții foarte serioase", logodnicul 
de profesie a încurcat ițele și a 
ajuns la miliție.

un 
mai

I
Rubrică redactotă de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii1

Vizita delegației P
Delegația P.C. din Danemarca, con

dusă de Poul Emmanuel, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.D., care se află in țara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R., a vizitat 
județele Prahova și Buzău.

Delegația a avut întrevederi și dis-

C. din Danemarca
cutii cu reprezentanți ai organelor de 
partid județene și municipale, cu 
care prilej a luat cunoștință de ac
tivitatea și preocupările oamenilor 
muncii din această zonă, a vizitat u- 
nități industriale și agricole, precum 
și unele obiective sociale și culturale.

Poporul celei mai 
mari insule de pe 
coasta răsăriteană a 
Africii — Madagascar 
— sărbătorește astăzi 
ziua sa națională : 
Împlinirea a 16 ani de 
la proclamarea inde
pendenței. Deschizind 
largi perspective pen
tru dezvoltarea eco
nomică și socială a ță
rii. proclamarea inde
pendenței a permis po
porului malgaș liber 
concentrarea eforturi
lor în vederea lichidă
rii grelei moșteniri co
loniale, prin punerea 
în valoare a resurselor 
naturale și umane de 
care dispune.

După depășirea unei 
perioade de dificultăți 
și frămîntări interne, 
noua administrație a 
luat o serie de măsuri 
pentru realizarea unor 
prefaceri sociale înnoi
toare, pentru accelera

rea dezvoltării econo
mice. Intre acțiunile 
întreprinse se numără 
instaurarea controlului 
statului in sectoarele 
vitale ale vieții eco
nomice : băncile, asi
gurările, sectorul co
mercial, minier etc. 
Un loc important în 
acest cadru îl consti
tuie încurajarea pro
cesului de cooperativi
zare în agricultură — 
ramură de bază a eco
nomiei Madagascaru
lui. Unitățile coopera- 
tivizate, denumite „fo- 
konolana", sînt meni
te să contribuie la 
sporirea productivității 
în agricultură, la ri
dicarea nivelului de 
trai al maselor țără
nești.

In țara noastră sînt 
urmărite cu simpatie 
eforturile depuse de 
poporul din Madagas
car pe calea dezvoltă

rii de sine stătătoare 
a patriei sale. în 
spiritul politicii sale 
consecvente de solida
ritate cu popoarele ce 
și-au cucerit recent 
independenta. Româ
nia dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare 
cu Republica Demo
cratică Madagascar, 
Un eveniment impor
tant în evoluția aces
tor relații l-a consti
tuit întîlnirea pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu cu actualul 
șef al statului malgaș, 
Didier Ratsiraka, în- 
tîlnire ce a dat expre
sie dorinței comune 
de a extinde colabo
rarea bilaterală, cu 
convingerea că aceas
ta corespunde intere
selor celor două po
poare, cauzei păcii și 
a cooperării interna
ționale.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă mulțumesc sincer pentru mesajul dumneavoastră de felicitare trimis 

cu prilejul reinvestirli in funcția de președinte al Republicii Sri Lanka și 
pentru bunele urări adresate mie personal.

Mă folosesc de acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre sincere 
urări de multă sănătate și fericire, precum Și de bunăstare pentru poporul 
prieten al României. .

Primiți vă rog, Excelență, asigurarea considerațiunii mele celei mai înalte.
Președintele Republicii Sri Lanka

WILLIAM GOPALLAWA

Ministrul afacerilor externe al Jamaica! 
va face o vizită oficială in România

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Jamaicăi,

Dudley Joseph Thompson, va efec
tua o vizită oficială in România, in 
prima parte a lunii iulie 1978,

încheierea lucrărilor Colocviului internațional al traducătorilor 
de literatură română in limbi străine

Vineri s-au încheiat lucrările Co
locviului internațional al traducători
lor de literatură română în limbi 
străine, manifestare desfășurată sub 
auspiciile Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Colocviul a reunit 
un mare număr de oameni de litere 
din Anglia, Austria, Belgia, Bulga
ria, Cehoslovacia, Finlanda, R.D.G., 
■R.F.G., Grecia, India, Italia, Iugo
slavia, Japonia, Olanda, Polonia, 
Suedia, S.U.A., Turcia, Ungaria, 
U.R.S.S., precum și scriitori, edi
tori și oameni de cultură români. 
De-a lungul a cinci zile, au fost dez
bătute probleme privind traducerea 
literaturii noastre în alte limbi, po
sibilitățile de răspindire a cărții ro
mânești peste hotare, au fost prezen
tate lucrări din domeniul poeziei, 
prozei, dramaturgiei, criticii și isto

riei literare, apărute în ultimii ani, 
Au avut loc, de asemenea, întilniri 
ale participanților cu colective re
dacționale ale principalelor case de 
editură din țara noastră, dialoguri cu 
scriitori și oameni de cultură, vizio
nări de spectacole și filme realizate 
după opere literare românești.

în cuvîntul de închidere a lucră
rilor, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, a relevat faptul că reu
niunea de la București s-a desfășu
rat sub semnul, promovării schimbu
rilor și contactelor internaționale, 
fiind un mijloc de întărire a legătu
rilor dintre popoare, un punct de 
plecare, pentru mai buna cunoaștere 
a valorilor creației literare româ
nești pe meridianele lumii.

O nouă promoție de absolvenți 
ai Academiei „Ștefan Gheorghiu"

Vineri, la Academia „Ștefan 
Gheorghiu" a avut loc adunarea fes
tivă prilejuită de absolvirea cursu
rilor, cu și fără frecvență, ale Insti
tutului pentru pregătirea cadrelor în 
problemele conducerii social-politice 
de către o nouă promoție de activiști 
de partid, de stat și ai organizațiilor 
de masă.

Absolvenții au fost felicitați de 
către tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Politic1 Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de conducere și rector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu". Cu

acest prilej au fost subliniate rezul
tatele bune obținute in timpul stu
diilor, precum și în elaborarea și 
susținerea lucrărilor de diplomă, 
care au abordat teme de cercetare 
teoretico-ideologice, cit și numeroase 
probleme concrete ale vieții econo
mice și sociale, ale activității de 
partid și de stat.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunare au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații de activiști 
de partid si de stat din R. P. Chineză
Vineri după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație de activiști de 
partid și de stat din R.P. Chineză, 
condusă de tovarășul Jen Min-dao, 
membru al Comitetului Permanent 
al Comitetului provincial Sze-chuan 
al P.C. Chinez, vicepreședinte al Co
mitetului Revoluționar provincial 
Sze-chuan, care va face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Delegația a fost întîmpinată de to

varășii Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. Ilie 
Voicu, prim-adjunct al ministrului 
turismului, Constantin Răchitan, se
cretar al Comitetului județean de 
partid Ilfov, de activiști de partid și 
de stat.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor exr 
terne al Republicii Democratice Ma
dagascar, Jean Bemananjara, cu pri
lejul Zilei naționale a acestei țări.

★
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Neculaiu Moraru a fost numit in ca
litatea de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Cuba, în locul 
tovarășului Petre Ionescu, care a fost

rechemat în Centrala Ministerului 
Afacerilor Externe.

★
A părăsit definitiv țara noastră 

Nguyen Thanh Ha, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Democrate Vietnam in Repu
blica Socialistă România.

★

Vineri după-amiază a sosit la 
București Maurice Yocko, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Gaboneze în Republica 
Socialistă România.

(Agerpres)

A apărut
IN ANII SOCIALISMULUI 

VICTORIOS 
da Petre Constantinescu-lașl

Editura politică

v r e m e a
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 iunie. în țară : Vreme în ge
neral frumoasă și în încălzire. Cerul va 
fi variabil. Ploi izolate se vor semnala 
la începutul intervalului. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 18 grade, iar maxi
mele între 22 și 30 de grade, local mai 
ridicate. în București : Vreme în încăl
zire. Cerul va fi variabil. Vînt slab, pînă 
la moderat. Temperatura aerului în 
creștere.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 25 IUNIE 1976
EXTRAGEREA I : 9 64 74 14 50 49 
27 80 85
EXTRAGEREA a II-â : 34 21 30 15
86 7 32 3 23
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :
799 463 lei, din care 91 780 lei, report.

cinema
• Conversația: SCALA — 9,45; 
12,15; 14,45, EFORIE — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA CA
PITOL — 20,15.
• S-a întîmplat în anii ’20 : SCA
LA — 18; 20,15.
• Răscumpărarea : PATRIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30, FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21. 
la grădină — 20, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,45; 20,30, FERO
VIAR — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30, GRADINA DINAMO — 20.
• Instanța amină pronunțarea : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15;

Manifestări in cadrul „Lunii 
de solidaritate 

cu lupta poporului coreean"

A apărut: REVISTA
Din sumar : Creșterea gradului de 

utilizare și valorificare a resurselor 
materiale, direcție hotăritoere de 
sporire a eficientei economice (I) 
(Maxim Berghianu) ; Pentru un nou 
sistem de valori și un model rațio
nal și echitabil de consum (dr. Ma
ria D. Popescu) ; Democrație, econo
mie, cultură (prof. dr. Vasile Ni- 
ehita).

In ajutorul candidaților la exame-

ECONOMICA nr. 25
nul de admitere în învățămintul 
economic superior, revista publică 
consultația : Consumul.

Se mai publică, de asemenea, arti
colele : Echitatea, criteriul valoric 
al unei noi ordini economice și po
litice (II) ; Turcia : Coordonate ale 
modernizării economiei ; Documen
tara Tendințe in dezvoltarea tehnicii 
de calcul.

e SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT e SPORT • SPORT

Azi și inline 
Pe agenda 

competițională
AUTOMOBILISM. în cadrul cam

pionatelor naționale de automobilism 
sint programate două etape : astăzi, 
etapa a IlI-a a campionatului de vi
teză in coastă (pe serpentinele de pe 
Gutîi), iar miirie dimineață, de ase
menea, etapa a IlI-a a campionatu
lui de viteză pe circuit (pe un traseu 
în municipiul Baia Mare). în clasa
mentele celor două campionate, lider 
este Ștefan Iancovici.

FOTBAL. Miine, ultimele meciuri 
din campionatul diviziei B și semifi
nalele „Cupei României" : Steaua — 
F.C. Bihor (la Tg. Mureș) și C.S.U. 
Galați — Universitatea Craiova (la 
Ploiești) — ambele de la ora 17.

CICLISM. Competiția internațio
nală dotată cu „Cupa ziarului Spor
tul" — începută ieri — continuă pe 
velodromul Dinamo, azi, de la ora 
16, cu proba de urmărire individuală, 
cursa de eliminare și seriile probei 
de viteză, iar miine, de la ora 8, ur
mărirea pe echipe, viteza și cursa 
cu adițiune de puncte (100 de ture 
cu sprinturi la trei ture). Participă 
pistarzi din Bulgaria, R. D. Germană 
și România.

13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Doamna și vagabondul : FLA
MURA — 9.
• Papillon : SALA PALATULUI
— 14 (seria de bilete 675); 17,15
(676); 20,15 (677).
• Corupție pe autostradă : 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.
• 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 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

1N CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL ȘAH

Vineri. Ia Moscova s-a desfășurat 
a doua întilnire internațională ami
cală de handbal dintre echipele mas
culine ale U.R.S.S. și României. 
Handbaliștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 17—16 (9—8). Pri
ma partidă disputată miercuri se în
cheiase la egalitate : 23—23.

TENIS
Turneul internațional de tenis de 

la Wimbledon a programat vineri 
alte partide din turul 3. în proba 
masculină, Charles Pasarell (S.U.A.) 
l-a eliminat cu 8—9, 4—6, 6—4, 7—5, 
6—4 pe italianul Adriano Panatta. 
Alte rezultate : Ramirez (Mexic) — 
Meiler (R. F. Germania) 6—2, 7—5, 
6—1 ; Vilas (Argentina) — Metreveli 
(U.R.S.S.) 2—6, 7—5, 6—2, 6—4 ; Pilici 
(Iugoslavia) — Lewis (Anglia) 3—6, 
6—4. 6—3, 6—3 ; Tanner (S.U.A.) — 
Kirkmayr (Brazilia) 8—9, 9—8, 6—3, 
6—2.

Vineri în cadrul turneului interzonal 
de la Manila au fost continuate parti
dele întrerupte și cele aminate din 
rundele a 7-a, a 8-a și a 9-a. Marele 
maestru român Florin Gheorghiu a 
întrerupt partida aminată cu argen- 
tineanul Quinteros. Alte rezultate : 
Kavalek — Uhlmann 1—0 ; Browne — 
Polugaevski remiză ; Panno — Ltu- 
bojevici 1—0 ; Ribli — Mariotti 1—0 ; 
Spasski — Harandi 1—0 ; Panno — 
Balașov 1—0.

TIR

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de „Luna de solidaritate cu lupta po
porului coreean", vineri după-amia
ză la întreprinderea „Autobuzul" din 
Capitală a avut loc o adunare orga
nizată de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. și Asociația de priete
nie romăno-coreeană.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Nicolae Constantin, secretar 
al Comitetului municipal București al 
P.C.R. în cuvintarea rostită cu acest 
prilej, Gheorghe Dumitru, director al 
întreprinderii „Autobuzul", a evocat 
pe larg marile victorii dobindite de 
poporul coreean în lupta pentru apă
rarea independentei și suveranității 
naționale a țării, cuceririle sale revo
luționare, succesele remarcabile^ in 
opera de construire socialistă a țării, 
subliniind că acestea constituie o do
vadă grăitoare a forței și capacității 
creatoare a unui popor care a deve
nit liber și stăpîn pe soarta sa, o do
vadă a superiorității orînduirii socia
liste, care oferă largi și depline po
sibilități de afirmare a energiei și 
inițiativelor tuturor oamenilor muncii. 
Poporul român, care nutrește profun
de sentimente de prietenie, stimă și 
solidaritate internationalists față de 
poporul coreean și aspirațiile sale 
naționale — a spus in continuare vor
bitorul — își manifestă deplina satis
facție față de cursul ascendent al ra
porturilor de prietenie și colaborare 
frățească ștatornicite între partidele, 
guvernele și popoarele țărilor noas
tre. Relațiile frățești dintre popoarele 
român și coreean își găsesc o eloc
ventă expresie în continua dezvoltare 
a legăturilor de prietenie frățească și 
solidaritate militantă, a colaborării 
tot mai strinse și fructuoase pe tărim 
politic, economic, tehnico-științific și 
cultural. în cimentarea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-co- 
reene un rol hotăritor l-au avut în- 
tilnirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, Ia 
Phenian în 1971, și in urmă cu un 
an, la București. Premisele noi crea
te raporturilor bilaterale prin sem
narea Tratatului de prietenie și co
laborare și-au găsit fructificare in a- 
dincirea și intensificarea relațiilor 
reciproc avantajoase pe toate pla
nurile. Dezvoltarea și întărirea tot 
mai puternică a relațiilor româno-co- 
reene corespunde întru totul intere
selor partidelor noastre, înscriindu-se. 
totodată, ca o contribuție deosebită 
la cauza generală a unității mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale. Nutrind ferma convingere 
că relațiile de prietenie și colabo
rare frățească dintre România și 
R.P.D. Coreeană vor continua să se 
dezvolte și să se întărească, ne ex
primăm încă o da'tă întreaga noastră 
adeziune și solidaritate cu cauza

dreaptă a poporului coreean de u- 
nificare independentă și pașnică a 
patriei. în încheiere, vorbitorul a 
transmis oamenilor muncii din R.P.D. 
Coreeană un călduros salut tovără
șesc, precum și urarea de a obține 
noi și tot mai mari succese in reali
zarea sarcinilor trasate de al V-lea 
Congres al Partidului Muncii din 
Coreea.

A vorbit apoi ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Pak Zung Guc, 
care s-a referit pe larg la lupta pli
nă de eroism a poporului coreean și 
însemnătatea istorică a victoriei sale 
în războiul pentru apărarea patriei, 
împotriva imperialismului, la efortu
rile consecvente pe care Partidul 
Muncii și guvernul R.P.D. Coreene 
le-au depus și le depun in continua
re pentru reunificarea patriei, de că
tre poporul coreean insuși, in mod 
independent, fără nici un amestec 
din afară, pe baza principiului demo
cratic și pe cale pașnică. Vorbitorul 
a exprimat recunoștință profundă 
Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului român pentru spri
jinul activ acordat atit în cadrul 
O.N.U., cit și in alte foruri interna
ționale, luptei drepte a poporului co
reean.

îmi este deosebit de plăcut — a 
spus el — să relev și cu acest pri
lej bunele relații de prietenie și co
laborare dintre popoarele noastre, 
relații ce se dezvoltă in mod fericit 
și satisfăcător. Viața confirmă pe zi 
ce trece că întîlnirile și convorbirile 
la cel mai înalt nivel de la Phenian 
și București au reprezentat eveni
mente de o mare însemnătate istori
că in consolidarea pe mai departe a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească, militantă, între partidele, 
guvernele și popoarele noastre. Par
tidul și poporul nostru — a spus în 
încheiere ambasadorul R.P.D. Core
ene — dau o înaltă apreciere mari
lor succese obținute de poporul 
român și ii urează din toată inima 
să obțină noi și mari succese pe ca
lea edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

★

Cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean", Consi
liul Național al Frontului Unității 
Socialiste, Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist, Asocia
ția de prietenie româno-coreeană. 
Liga română de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii și 
alte organizații au transmis telegra
me de solidaritate organizațiilor si
milare din R.P.D. Coreeană.

(Agerpres)

Astăzi se vor desfășura optimile 
de finală ale probei de simplu. Cam
pionul român Ilie Năstase îl va în- 
tilni pe Onny Parun (Noua Zeelan- 
dă). Iată programul celorlalte me
ciuri : Connors — Smith ; Tanner — 
Pilici ; Borg — Gottfried ; Vilas — 
Roche ; Dent — Pasarell ; Ramirez — 
Roche sau Mitton și Ashe — Geru- 
laitis.

în concursul internațional de tir de 
de la Bydgoszcz (Polonia), la proba 
de armă liberă calibru redus poziția 
culcat Eva Olah (România) s-a cla- 
șat pe locul doi cu 596 puncte, iar 
Mariana Petrescu s-a situat pe locul 
3 cu 595 puncte. în proba feminină 
de pistol standard, Anișoara Ciobanu 
a ocupat locul 3 cu 579 puncte. La 
masculin, proba de armă liberă, po
ziția culcat, a revenit elvețianului D. 
Muller cu 599 puncte — (nou record 
național).

AUTOMOBILISM
După două etape și șase probe spe

ciale. în „Raliul Marocului" conduce 
automobilistul Italian Bacchelll („Fiat 
Abarth"). Fostul lider al clasamentu
lui, finlandezul Markku Allen („Fiat 
Abarth"), a trecut pe locul doi.

tv
PROGRAMUL 1

10,00 Micul ecran... pentru cei mici.
10,30 Telecinemateca.
11,45 Portativ ’76.
12.10 Bucureștiul necunoscut.
12,25 O viață pentru o idee ; Louis 

Lumiere.
12.55 Melodii populare.
13,05 Telex.
13.10 Pasiuni pe 16 mm.
13,50 Din nou despre... preferințele dv. 

muzicale.
14,35 Caleidoscop cultural-artistic.
14.55 Magazin sportiv.

16,05 Vîrstele peliculei.
17,00 Frumoasă țară, dulce Românie 

(coruri).
17,15 în oameni, un vis din statui. (Poem 

TV).
17,30 Ferestre deschise spre lume.

în jurul orei 18,00, transmisiune directă : 
Ceremonia sosirii secretarului ge
neral al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Ara
be Siriene, Hafez El-Assad fi a 
doamnei Anisse El-Assad.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedla.
20.50 Film serial : „Lucas Tanner".
21,40 24 de ore.
21.50 Săptămîna sportivă,
22,00 Jobenul pestriț. Emisiune muzical- 

distractivă.

• Marele Gatsby ; VICTORIA — 
9,30; 12,30; 16; 19,15.
• Dr. ludyni : DOINA — 13.15;
15,30; 17,45; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii ; DOINA — 9,30; 11,15. 
0 Marile speranțe : EXCELSIOR
— 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20. GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20,15.
G Urmașul lui Gingis-Han — 14,15, 
Rio Bravo — 16.15, Trenul spre 
stația Cerul — 18.30, Tessa — 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; J9,30, TOMIS — 9; 
12,30; 16; 19.15.
• Patima : UNIREA — 16; 18,15, 
la grădină — 20,30.
• Zorro : DACIA — 9; 12,30; 16; 
19,15.

• Steaua fericirii captive : LIRA
— 15,30. Ia grădină — 20,30.
O Cel alb, cel galben, cel negru : 
BUCEGI — 10; 12; 16; 18.
• Cu mîinile curate : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Doi oameni în oraș ; GIULEȘTI
— 15,30; 17,45; 20.
G Teroare pe uliță — 15.30: 18,
Filip cel bun — 20,15 : FEREN
TARI.
• Dragoste Ia 16 ani : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Dictatorul : FLOREASCA — 
13,30; 18; 20,15.
O Frați de cruce : PACEA — 
15,45; 18; 20,15.
• întilnire la aeroport : CRÎN- 
GAȘI — 17.
• Prima pagină : 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 : MIO
RIȚA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Prin cenușa imperiului : VII
TORUL — 15,30; 18; 20.
• Fratele meu are un frate for
midabil : MOȘILOR — 15,30; 18;
20, la grădină — 20,30.
• Operațiunea „Monstrul": POPU
LAR — 15,30; 18; 20,13.
G Mere roșii : MUNCA — 15,45;
18; 20.
G Cavalerii teutoni : COSMOS — 
15,30; 19.
0 întoarcerea lui Magellan : FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20.
0 Misiune primejdioasă : ARȚA
— 15,30; 17,45; 20, la grădină — 
20,30.
0 Am avut 32 de nume : VITAN
— 15,30; 18; 20.
0 Cele pe care nu le-am uitat : 
PROGRESUL — 15,30; 17,45; 20.

0 Cel trei mușchetari : GRADINA 
TITAN — 20,15.

teatre
• Teatrul National București (sala 
marii) : Oameni și șoareci — 16,30; 
20, (sala mică) : Căsătoria — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor Roberto Benzi (Fran
ța) — 20.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30,

(sala Grădina Icoanei) ; Ellsabeta 
I — 19,30.
• Teatrul Mic : (in Grădina Ciș- 
inigiu — Rotonda scriitorilor) : 
Sunet și lumină — 20,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (Ia Par
cul Herăstrău) ; Lady X — 20.
• Teatrul Giulești (la Parcul N. 
Bălcescu) : Cu oltenccle nu-i de 
glumit — 20.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Revista cu 
paiațe — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia
română" : Frumoasă ești, mindră 
țară — 18,30, Flori alese (la Are
nele Romane) — 19,30. Concert
extraordinar de muzică ușoară și 
populară (la Palatul sporturilor și 
culturii) — 19,30.
• Circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 19,30.
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Reunită Ia Hanoi, în primă sesiune

ADUNAREA NAȚIONALĂ 
A ÎNTREGULUI VIETNAM 

dezbate probleme de semnificație 
istorică pentru dezvoltarea țării libere, 

unite, independente, socialiste
• Raportul politic prezentat de tovarășul Le Duan • Propuneri 
privind denumirea, drapelul, stema, imnul, capitala, Constituția

HANOI 25 (Agerpres). — Le Duan, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din Vietnam, a prezentat vineri un amplu 
raport politic în fața Adunării Naționale a întregului Vietnam, reunită 
in prima sa sesiune la Hanoi.

Referindu-se la semnificația pro
fundă a marii victorii a poporului 
vietnamez împotriva agresiunii im
perialiste, pentru salvarea națională, 
vorbitorul a subliniat că aceasta a 
pus definitiv capăt îndelungatei do
minații imperialiste asupra Vietna
mului, a desăvîrșit revoluția națio
nală democratică populară pe an
samblul țării, a salvgardat cuceririle 
revoluției socialiste în Nordul țării și 
a inaugurat era dezvoltării unui Viet
nam complet independent, liber, 
unit și socialist. Totodată, Le Duan 
a exprimat profunda recunoștință a 
poporului vietnamez față de țările 
socialiste pentru sprijinul prețios pe 
care acestea l-au acordat luptei sale 
de rezistență, pentru asistența pe 
care acestea i-o acordă în continuare 
în vindecarea rănilor războiului și în 
eforturile de edificare a socialis
mului.

Revoluția vietnameză a intrat în- 
tr-o nouă etapă, aceea a revoluției 
socialiste pe ansamblul tării, socialis
mul fiind calea necesară de dezvol
tare a acestei revoluții — o cale 
conformă cu legile de dezvoltare ale 
societății umane în epoca actuală, e- 
pocă de trecere de la capitalism la 
socialism la scară mondială. Le Duan 
a subliniat. în context, că socialis
mul și independenta națională tre
buie privite într-o strînsă legătură. 
Evidențiind rolul deosebit de impor
tant pe care l-a avut în permanen
tă Partidul Celor ce Muncesc din 
Vietnam în promovarea idealurilor 
independenței naționale și socialis
mului, el a relevat că numai socia
lismul poate asigura patriei vietna
meze unitatea cea mai completă — pe 
plan teritorial, economic, cultural și 
social, politic și moral.

Referindu-se la caracteristicile 
principale ale noii etape a revolu
ției vietnameze, vorbitorul a eviden
țiat existenta unui front național unit 
și a unei puteri revoluționare popu
lare, avind la bază o dictatură a 
proletariatului încercată și o traini
că alianță între muncitori și țărani. 
Totodată, el a arătat că Vietnamul 
avansează spre socialism în situația 
în care forțele revoluționare din ță
rile vecine din Indochina au obținut 
mari succese, în condițiile in care 
forțele socialismului, independenței 
naționale, democrației și păcii se în
tăresc neîntrerupt pe plan mondial, 
iar imperialismul slăbește mereu, cu
prins de o criză tot mai profundă.

Sarcina strategică a revoluției viet
nameze este de a desăvîrși rcunifi- 
carea țării, de a o face să avanseze 
rapid, cu vigoare și fermitate, spre 
socialism, în condițiile în care în 
Nordul Vietnamului trebuie să conti
nue edificarea socialismului și per
fectionarea relațiilor de producție 
socialiste, iar în Sud trebuie înfăp
tuite concomitent prefacerile socia
liste și edificarea socialismului — a 
arătat Le Duan.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la sarcinile concrete din domeniul 
celor trei revoluții ce trebuie înfăp
tuite de poporul vietnamez — in re
lațiile de producție, tehnico-științifi- 
că și în domeniul ideologiei și cul
turii — subliniind, în aceăt cadru, ne
cesitatea industrializării socialiste, 
sarcinile diferitelor ramuri ale eco
nomiei, precum și cele privind for
marea omului nou al societății socia
liste. Vor trebui depuse eforturi pen
tru ca intr-un interval de 15—20 de 
ani să fie înfăptuite în linii mari 
sarcinile din domeniul edificării ba
zei tehnico-materiale a socialismului 
— a spus Le Duan.

Abordsnd problemele politicii ex
terne, Le Duan a arătat că Vietna
mul va fi alături de țările socialiste 
și de toate popoarele lumii care

luptă pentru pace, independență na
țională, democrație și socialism și va 
sprijini activ lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului. Vietnamul 
se pronunță pentru stabilirea de re
lații cu toate țările, indiferent de sis
temul lor social, pe baza respectării 
principiilor independenței, suverani
tății, egalității și avantajului reciproc 
și el va contribui activ la întărirea 
păcii și securității în Asia de sud-est 
și în întreaga lume. Vietnamul va 
întări solidaritatea militantă cu po
poarele laoțian și cambodgian și va 
promova relațiile de cooperare cu a- 
cestea. Vietnamul sprijină lupta 
dreaptă a popoarelor Asiei de sud- 
est pentru independentă națională, 
democrație și progres social și este 
gata să sprijine evoluția statelor din 
această zonă ca țări cu adevărat in
dependente, pașnice și neutre, fără 
baze militare și trupe imperialiste pe 
teritoriul lor. Vietnamul este gata să 
stabilească și să dezvolte relații de 
prietenie și cooperare cu țările Asiei 
de sud-est, pe baza respectării inde
pendenței, suveranității, integrității 
teritoriale, neagresiunii, neamestecu
lui în treburile interne, a egalității, 
avantajului reciproc și coexistenței 
pașnice — a arătat primul secretar al 
C.C. al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam.

★

HANOI 25 (Agerpres). — La Hanoi 
au continuat lucrările primei sesiuni 
a Adunării Naționale a întregului 
Vietnam. A fost supusă examinării 
propunerea ca țara să fie denumită 
Republica Socialistă Vietnam, al că
rei drapel de stat să rămînă drape
lul R. D. Vietnam — simbol al luptei 
îndelungate a poporului vietnamez 
pentru libertate și independență. S-a 
propus, de asemenea, ca stema să fie 
cea a R.D.V., înlocuindu-i-se vechea 
inscripție cu denumirea nouă a sta
tului. Prezidiul Adunării a mai pro
pus ca Imnul de stat să rămînă cel 
al R. D. Vietnam, creat în timpul 
revoluției din august 1945.

Adunarea Națională a constituit o 
comisie pentru redactarea Constituției 
Vietnamului unificat, urmînd ca pînă 
la adoptarea noii legi fundamentale 
a țării. în întregul Vietnam să fie în 
vigoare Constituția R.D.V.

Deputaților le-a mai fost avansată 
propunerea ca orașul Hanoi să de
vină capitala întregii țări.„Cooperarea culturală în perspectiva unei noi ordini economice mondiale4*

PARIS 25 (Agerpres). — Masa 
rotundă de la Paris pe tema 
„Cooperarea culturală în perspec
tiva unei noi ordini economi
ce mondiale", organizată sub egi
da UNESCO, s-a încheiat vineri. A 
fost adoptată, în unanimitate, o de
clarație în care oamenii de știință 
și cultură își exprimă hotărîrea de 
a acționa prin mijloacele lor speci
fice, în cadrul organismelor -- națio
nale și internaționale, pentru apli
carea în viață a idealurilor de 
dreptate, echitate și pace ale ome
nirii, pentru respectarea și recu
noașterea valorilor specifice, cultu
rale și morale, ale popoarelor, pen
tru instaurarea unor noi raporturi 
economice, politice și culturale între 
state, întemeiate pe egalitate în 
drepturi, suveranitate și independen
ță națională.

„Dacă paradisul se află pe 
Pămint, Damascul, fără în
doială, face parte din el, iar 
dacă paradisul se află în cer, 
Damascul este o replică a lui 
pe Pămint" ; expresia apar
ține unui învățat arab din 
secolul al XII-lea, orașul de 
la poalele muntelui Kasiun 
fiind vestit încă din antichi
tate ca înfloritor centru co
mercial și cultural al Orien
tului. Situat la punctul de 
confluență a trei continente, 
Damascul păstrează inesti
mabile monumente, ce re
constituie epoci istorice care 
acoperă cîteva milenii : zidu
rile Cetății, porțile străvechi 
ale orașului, inegalabila în 
frumusețe moschee a Omeia- 
zilor, palatul El Azem, mau- 
soleele și nenumăratele ves
tigii arheologice. Și. desigur, 
nu mai puțin impresionante 
sînt monumentele trecutului 
răspîndite în deșertul din 
zona centrală a țării — rui
nele misterioaselor palate din 
granit și marmură ale Pal- 
myrei, ridicate de legendara 
regină Zenobia, palatele și 
moscheile din Homs și Hama, 
citadela din Alep, asupra că
reia stăruie amintirea lui Sa
ladin, sau vestitul port din 
Lattakia, pe țărmul Medite- 
ranei, construit încă de feni
cieni, teatrul roman din 
Bosra — toate atestînd o bo
gată și tumultuoasă istorie, 
în creuzetul căreia s-a plă
mădit Siria de azi.

Iar Siria de azi este o țară 
tlnără. Tinerețea ei se dez
văluie în ritmul rapid al 
transformărilor înnoitoare, în 
vigoarea cu care poporul si
rian acționează pentru a-și 
făuri o viață prosperă. De la 
milenarul Damasc — în care 
macaralele din cartierul nou, 
de la poalele muntelui Ka- 
siun, aflat în plină construc
ție, își suprapun siluetele 
peste imaginea tradițională, 
dominată de cupolele mos
cheilor — la orașul Al Saura, 
construit cu cițiva ani în 
urmă în plin deșert, punctînd 
pe hartă locul în care Eu
fratul a fost zăgăzuit, energia 
apelor sale convertindu-se în

putere și lumină, Siria ofe
ră imaginea unui vast șan
tier. Se construiește și la 
Homs, și la Alep. la Banias 
și la Tartous, unde întreprin
derilor existente li se adaugă 
noi uzine și fabrici. Se lu
crează intens la amenajarea 
sistemelor de irigație de pe 
valea Eufratului (peste 640 000 
hectare) și în bazinul afluen
ților săi, Balikh și Khabour. 
Semnificativ pentru efortul 
pe care îl face ’guvernul si-

PORTUGALIA

încheierea campaniei electorale
Declarații ale candidaților la președinție

LISABONA 25 (Agerpres). — Vi
neri, la ora 24, s-a încheiat campa
nia electorală din Portugalia, desfă
șurată în vederea alegerilor prezi
dențiale programate pentru 27 iu
nie.

La președinția republicii candidează 
generalul Ramalho Eanes, șeful Sta
tului Major al forțelor armate teres
tre, primul ministru, amiralul Jose 
Pinheiro de Azevedo, Octavio Pato, 
membru al Secretariatului Comitetu
lui Central^ și al Comisiei Politice a 
P.C. Portughez, și maiorul Otelo Sa- 
raiva de Carvalho, fost șef al Co
mandamentului Operațional Conti
nental (COPCON).

Prezentîndu-și platforma politică 
în cadrul campaniei electorale, gene
ralul Ramalho Eanes a arătat că, în 
cazul în care va fi ales președinte, 
va milita pentru consolidarea în 
Portugalia „a unei societăți socia
liste democratice șl pluraliste", anga- 
jîndu-se, în acest sens, să aplice cu 
fidelitate Constituția și să apere cu
ceririle oamenilor muncii. Pe plan 
extern, el s-a pronunțat în favoarea 
unei politici de independență națio
nală și de largă colaborare cu toate 
statele.

La rîndul său, primul ministru Jo
se Pinheiro de Azevedo a arătat, în 
cadrul întilniritor electorale, că va 
acționa pentru asigurarea dialogului 
între forțele politice ale țării, ca și 
între acestea și forțele armate. ..Por
tugalia — a spus el — trebuie să gă
sească drumul spre un viitor pros
per și demn, o cale a păcii, demo
crației și libertății, în ordine și 
securitate". în domeniul politicii ex
terne. premierul Azevedo s-a anga
jat să acționeze pentru „apărarea in
dependenței țării, pentru înțelegere 
și cooperare între popoare, pentru

extinderea relațiilor Portugaliei cu 
toate țările lumii".

Candidatul P.C. Portughez, Octavio 
Pato, s-a pronunțat pentru unirea 
forțelor democratice și progresiste în 
lupta împotriva forțelor reacționare, 
conservatoare. El a insistat asupra 
necesității ca viitorul președinte al 
republicii să desfășoare o politică 
nepartizănă, să vegheze la respecta
rea Constituției și a libertăților de
mocratice. în mod deosebit, Octavio 
Pato a relevat semnificația naționa
lizărilor, necesitatea asigurării con
trolului muncitoresc în întreprinderi 
și aplicării, în continuare, a refor
mei agrare. în ceea ce privește poli
tica externă, el s-a declarat pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre Portugalia și cele
lalte popoare ale lumii, pentru acți
uni ferme în direcția apărării păcii 
și securității.

Otelo Saraiva de Carvalho a arătat 
că obiectivul său fundamental îl con
stituie „realizarea unei societăți noi, 
în care să fie posibilă exercitarea 
democratică a puterii de către cla
sele muncitorești, adică o societate 
socialistă". Pe plan internațional, el 
s-a pronunțat în favoarea unei poli
tici de independență națională, care 
să apere interesele poporului portu
ghez.

Potrivit Constituției portugheze și 
recentelor hotărîri ale Secretariatu
lui tehnic pentru probleme electo
rale, va fi considerat ales candidatul 
care va întruni cel puțin 53 la sută 
din totalul voturilor exprimate — 
informează agenția ANOP. în ca
zul în care nici unul din cei patru 
candidați nu va realiza acest pro
cent, va avea loc un al doilea tur de 
scrutin, care se va. desfășura între 
primii doi clasați.

Festivitățile din Mozambic
MAPUTO 25 (Agerpres). — La 25 

iunie, poporul mozambican a sărbă
torit prima aniversare a indepen
denței. în ajunul sărbătorii, la 
Maputo au avut loc o paradă mili
tară și o demonstrație a activiștilor 
FRELIMO (Frontul de Eliberare din 
Mozambic). Vineri, pe stadionul din 
capitala mozambicană a avut loc un 
mare miting de masă. Luînd cuvîntul 
cu acest prilej, președintele Samora 
Machel a trecut în revistă importan
tele reforme înfăptuite în țară în pri
mul an de libertate — după peste 400 
ani de dominație colonială. El a 
evidențiat, printre altele, naționaliza
rea unor importante sectoare ale eco
nomiei, desființarea arendei și a ren
tei funciare, trecerea sub controlul 
statului a sistemului de asistență sa
nitară și a comerțului exterior.

Pe plan african, Samora Machel a 
reafirmat solidaritatea poporului și 
guvernului mozambican cu lupta pen
tru eliminarea ultimelor vestigii ale 
colonialismului și rasismului de pe 
continent.

La 27 iunie

Primele alegeri 
din R. P. Angola
LUANDA 25 (Agerpres). — Primele 

alegeri care se desfășoară în Angola 
de la proclamarea independenței ță
rii vor . avea loc la 27 iunie, în ca
pitala Luanda. Ele vor da posibi
litatea alegerii organelor conducă
toare ale comisiilor populare de 
cartier din capitala angoleză. Aceste 
comisii, care constituie baza puterii 
populare, sînt organele reprezentative 
a 20 de cartiere. Alegerile pentru 
comisiile populare sînt limitate deo
camdată la capitală, urmînd să se 
desfășoare ulterior în restul țării.

BUDAPESTA

Sesiunea Comisiei Dunării
BUDAPESTA 25. — Corespondentul 

nostru transmite: între 14 și 25 iunie 
a avut loc cea de-a 34-a sesiune a 
Comisiei Dunării, la care au participat 
delegațiile țărilor membre în comisie, 
experți ai Ministerului Transporturi
lor din R. F. Germania și observa
tori din partea Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa, Organizației 
Meteorologice Mondiale, C.A.E.R.. și 
Comisiei Oderului.

Actuala sesiune a dezbătut unele 
probleme privind navigația pe Du
năre, adoptînd hotărîri corespunză
toare pentru rezolvarea lor, și a exa
minat problema intensificării lucră
rilor Comisiei Dunării în spiritul 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa și 
în conformitate cu Convenția de la 
Belgrad referitoare la regimul na
vigației pe Dunăre.

Sesiunea, care s-a încheiat prin a- 
doptarea planului privind activitatea 
de viitor, s-a desfășurat într-o at
mosferă constructivă, de cooperare 
și înțelegere mutuală.

LONDRA

Vizita delegației 
militare române

LONDRA 25. — Corespondentul nos
tru transmite : La 25 iunie, ministrul 
apărării naționale, general-cojonel 
Ion Coman, și delegația militară ro
mână au făcut o vizită în Scoția. Cu 
acest prilej, delegația. însoțită de P. 
Duffy, subsecretar de stat pentru a- 
pănare. a asistat Ia un exercițiu e- 
fectuat de o unitate de infanterie 
marină.

Spre continua dezvoltare a colaborării 
între țările Americii Latine

SAN JOSE 25. — Corespondență 
de la Mihai Fabian : în capitala 
costaricană, San Jose, au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a doua reuniuni 
latino-americane a organismelor de 
promovare a comerțului exterior 
între țările de pe continent.

La lucrările reuniunii recent în
cheiate au luat parte delegații din 
Columbia, Costa Rica, Cuba, Republi
ca Dominicană. Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Jamaica, Mexic, Nicara
gua, Panama și Venezuela. Partici- 
panții au analizat îndeosebi probleme 
referitoare la transporturile aeriene,

terestre și maritime între țările la
tino-americane,- ca important mijloc 
de dezvoltare a schimburilor co
merciale, posibilitatea dezvoltării de 
întreprinderi multinaționale latino- 
americane și amplificării relațiilor 
de colaborare economică și comer
cială între statele, din regiune. între 
cele mai importante acorduri adop
tate la San Jose se numără cele 
referitoare la Sprijinul pe care țările 
participante s-au angajat să-1 acorde 
întreprinderii multinaționale de 
navigație maritimă în Caraibe 
(NAMUCAR) și la deschiderea de 
porturi de transbordare.

agențiile de presa
Președintele Republicii 

Rrabe Siriene, Haîez EI-Ks- 
SUd a sos*fc> vineri, 'a Belgrad, în
tr-o vizită oficială de prietenie, la 
invitația președintelui R.Ș.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito — informează a- 
genția Taniug.

Un acord de cooperare 
între Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea și 
Institutul cubanez pentru prietenia 
cu popoarele lumii a fost semnat la 
Havana. Acordul prevede. între al
tele, organizarea de activități re
ciproce pentru marcarea sărbătorilor 
naționale ale celor două țări, între 
care centenarul independenței Româ
niei și Ziua națională a Cubei, pen
tru popularizarea succeselor ob
ținute de cele două țări și popoare 
pe calea construcției socialiste, schim
buri de delegații, expoziții și publi
cații.

SOSiUHO La Budapesta a avut 
loc Sesiunea Adunării de Stat a R.P. 
Ungare, care a dezbătut și aprbbat 
bugetul de stat, legea privind desfa

cerea alimentelor și raportul minis
trului muncii cu privire la situația 
actuală a forței de muncă și modul 
cum se îndeplinește legea care regle
mentează specializarea muncitorilor.

Baclarația comună an- 
glo-franceză. Președintele Fran
ței. Valery Giscard d’Estaing, și-a 
încheiat vizita oficială în Marea Bri- 
tanie, unde a avut convorbiri cu pri
mul ministru. James Callaghan, pre
cum și cu alte persoane oficiale bri
tanice. în declarația comună dată pu
blicității se precizează că președintele 
Franței și premierul britanic se vor 
întilni, pe viitor, o dată pe ah, în 
mod alternativ, în una din cele două 
țări, pentru a examina, în conti
nuare, evoluția relațiilor bilaterale 
și problemele legate de apartenența 
ambelor state la Piața comună. Mi
niștrii afacerilor externe ai celor două 
țări se vor întilni, la rîndul lor, o 
dată pe an.

Tîtg La Bratislava a fost inau
gurată cea de-a VIII-a ediție a Tirgu- 
lui internațional de produse chimice 
„Incheba ’78“, la care participă 630 de

Reuniunea Consiliului ministerial al 0. U. A.
• Pregătirea ordinii de zi a conferinței la nivel înalt • Con

damnarea politicii de apartheid
PORT-LOUIS 25 (Agerpres). — 

Situația din Africa de Sud și Rhode
sia ocupă un loc important pe ordi
nea de zi adoptată vineri de Consi
liul ministerial al Organizației Unită
ții Africane, reunit în capitala Insu
lei Mauritius, Port-Louis, pentru a 
definitiva agenda Conferinței la nivel 
înalt a O.U.A., prevăzută să se des
chidă la 2 iulie.

Consiliul ministerial examinează, în 
cadrul dezbaterilor sale, mai multe 
rapoarte referitoare la : rezultatele 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț ’și dezvoltare de Ia Nairobi, 
dezvoltarea agriculturii africane, creș
terea productivității economice pe 
continent, crearea unei agenții de

presă interafricane, problema Cartei 
culturale africane, cea a Uniunii pan- 
africane de telecomunicații, precum 
și unele dări de seamă asupra unor 
conferințe . internaționale, între care 
Conferința asupra dreptului mării.

în cadrul ședinței de vineri a Con
siliului ministerial al O.U.A., ca și în 
ziua precedentă, vorbitorii s-au pro
nunțat pentru condamnarea fermă a 
regimului rasist din Africa de Sud. 
Ministrul afacerilor externe al Maro
cului, Ahmed Laraki, a propus înfi
ințarea unei comisii care să elabore
ze un plan de acțiune împotriva po
liticii de apartheid și pentru sprijini
rea luptei de eliberare din Africa 
australă.

bbbbbbbbb a b b a

transmit:

facție constatarea că. printre 
obiectivele de virf ale noului 
cincinal, care vor contribui 
la diversificarea economiei 
siriene, la accelerarea pro
gresului general al tării prie
tene, se află o serie de uni
tăți realizate în cooperare cu 
România. își găsesc în aceas
ta concretizare înțelegerile și 
acordurile semnate cu ocazia 
întîlnirilor de la Damasc și 
București ale președinților 
Nicolae Ceaușescu și Hafez

„Stația de depozitare și în
cărcare a fosfaților, con
struită în urmă cu cîțiva 
ani, declara domnia sa. con
stituie primul mare obiectiv 
realizat în cooperare cu 
România. S-ar putea spune 
că acest obiectiv ne-a oferit 
modelul pentru multiplica
rea colaborării dintre cele 
două țări, pentru că de 
atunci între Siria și Româ
nia s-au semnat numeroase 
alte proiecte de colaborare.

rafinărie, pe care prietenii 
români o construiesc la Ba
nias, este un exemplu stră
lucit al bunelor relații exis
tente intre țările noastre. 
Poporul nostru nutrește sen
timente de sinceră recunoș
tință față de poporul român 
pentru sprijinul acordat în 
eforturile noastre de dezvol

(In simbol in metal 
al prieteniei româno-siriene

tare. Cred că experiența de 
la Banias oferă un exemplu 
elocvent cum două popoare 
pot conlucra ca adevărați 
prieteni".

în acele zile, șantierul ofe
rea imaginea unei activități 
intense pe toată întinderea 
lui. Paralel cu lucrările de 
construcție a principalelor 
secții, se desfășoară con
strucția unui „orășel" reali
zat de întreprinderea româ
nească ARCOM. destinat, 
pentru început, celor circă 
2 000 de ingineri, tehnicieni 
și muncitori români angajați 
in executarea acestui impor

firme industriale și de comerț exte
rior. din 24 de țări. România, care a 
fost prezentă Ia toate' edițiile ante
rioare, este reprezentată de întreprin
derile de comerț exterior „Chimim- 
portexport", „Danubiana" și „Petrol- 
export", care expun o largă gamă de 
produse ale industriei noastre chi
mice. Standurile românești au fost 
vizitate de Jan Gregor, vicepreședin
te al Guvernului R. S. Cehoslovace.

Congresul scriitorilor so
vietici și-a încheiat, vineri, lucră
rile la Moscova. în timpul dezbate
rilor, congresul a fost salutat de re
prezentanții uniunilor și asociațiilor 
scriitorilor din străinătate invitați să 
participe la congres, intre care și 
Virgil Teodorescu, președintele Uniu
nii scriitorilor din Republica Socia
listă România. La prima ședință ple
nară a noii conduceri a Uniunii scrii
torilor sovietici, Konstantin Fedin a 
fost ales președinte al acesteia, iar 

«Gheorghi Markov — prim-secretar al 
uniunii.

Naționalizare. Continuindac- 
țiunea de recuperare a bogățiilor na
ționale, guvernul R.P. Angola a a- 
nunțat naționalizarea a 11 întreprin
deri, îndeosebi din domeniul pescui
tului.

Prelungirea stării de ur
gență în Rhodesia. -Parla- 
mentul" de la Salisbury, alcătuit din 
reprezentanții minorității albe, a ho- 
tărît prelungirea cu încă un an a stă
rii de urgență în țară, instituită în 
urmă cu 10 ani, în încercarea de a 
împiedica extinderea mișcării de eli
berare din Rhodesia.

Proiectul de lege care pre‘ 
vede alocarea sumei de 4 miliarde 
dolari pentru aplicarea programului 
guvernamental vizînd crearea a noi 
locuri de muncă, și prin aceasta 
reducerea șomajului, a fost aprobat 
definitiv de Camera Reprezentanților 
a S.U.A.

Ministrul de externe al 
Marii Britanii, Anthony Cros
land, a condamnat. în parlament, re
presiunile singeroase ale regimului de 
la Pretoria împotriva demonstrației 
pașnice de la Soweto.

Candidatul Partidului la
burist 3 obtinut victoria în alege
rile parțiale desfășurate, joi. în cir
cumscripția Rotherham (nordul An
gliei), pentru atribuirea unui mandat 
vacant în Camera Comunelor. în fe
lul acesta, partidul de guvernămînt 
dispune în prezent în Camera infe
rioară a forului legislativ de 315 
mandate, cu două mai puțin decit 
i-ar fi necesare pentru a deține ma
joritatea absolută.

Pactul Rndin trebuie 8ă fie 
supus periodic unor restructurări, 
pentru a ține pasul cu prefacerile care 
au loc în zonă și în lume, a subli
niat într-o declarație ministrul Vene
zuelan al dezvoltării, Jose Ignacio 
Casai. „După semnarea Acordului de 
la Cartagena, care a dat naștere Pac
tului Andin — a arătat el — în re
giune au avut loc schimbări politice 
importante, cu consecințe remarcabile 
pe plan economic". în acest sens, 
Acordul de la Cartagena trebuie să 
fie reevaluat, pentru a fi operate co
rectivele corespunzătoare — a conchis 
ministrul venezuelean.

Costul viețiia crescut în Uru- 
guay cu 44 la sută în ultimele 12 luni 
— arată un comunicat al Facultății 
de științe economice din Montevideo.

Prezențe culturale românești peste hotare

tant obiectiv.
rian în vederea accelerării 
dezvoltării economice este și 
faptul că valoarea totală a 
investițiilor în industrie și 
agricultură s-a ridicat în 
cincinalul 1971—1975 la 8 mi
liarde lire siriene (circa 2.3 
miliarde dolari). în aceeași 
perioadă de timp, în ciuda 
distrugerilor provocate de 
războiul din 1973, venitul na
țional a crescut de 2.6 ori — 
producția industrială de 2.8 
ori, iar producția agricolă cu 
139 la sută.

Cincinalul actual înscrie o 
serie de noi proiecte econo
mice menite să pună bazele 
unei puternice industrii na
ționale, avîndu-se în vedere, 
totodată, o mai bună valorifi
care a bogatelor resurse na
turale ale țării. De o deose
bită importanță este și faptul 
că toate aceste proiecte vor 
duce la întărirea sectorului 
de stat, căruia în prezent îi 
revin peste trei sferturi din 
producția industrială și peste 
80 la sută din comerțul ex
terior.

Pentru vizitatorul român 
constituie un motiv de satis-

1NSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

El-Assad, întilniri care au dat 
un puternic impuls 
rii multilaterale 
siriene.

La Homs aveam 
cuvinte de caldă 
la adresa activității specia
liștilor români care, îm
preună cu cei sirieni, ridică 
o importantă 
destinată să 
valorificarea 
din bogățiile 
Siriei : uzina 
fosfați, care 
anual 450 000 
superfosfații constituie 
din principalele produse de 
export ale Siriei. Am po
posit la Tartous, cea mai 
mare poartă comercială a 
țării, de unde fosfații și 
derivatele lor sînt încărcați 
pentru a lua drumul străi
nătății. La sediul compa
niei generale pentru fos
fați discutăm cu unul din

colaboră- 
româno-

să auzim 
apreciere

întreprindere 
contribuie la 
fosfaților, una 
principale ale 

de triplusuper- 
va prelucra 

i tone. Triplu- 
unul

reprezentanții de frunte ai 
acestei unități, G. Elias :

Chiar aici, la Tartous, avem 
în vedere continuarea co
laborării noastre pentru a 
dubla capacitatea silozului". 
Aflat chiar în incinta portu
lui, sediul companiei ne 
oferă panorama danelor, la 
care sint acostate zeci de 
vase de mare tonaj. Printre 
ele remarcăm prezența pa
vilionului românesc pe va
sul „Vulcan", care efectuea
ză frecvente transporturi în
tre Tartous și Constanța — 
o nouă dovadă a intensifi
cării legăturilor economice 
dintre țările noastre.

în peisajul colaborării 
rodnice româno-siriene, cel 
mai proeminent obiectiv se 
ridică la Banias : rafinăria, 
cu o capacitate de 6 milioa
ne tone anual — una din 
cele mai mari întreprinderi 
de acest gen din întreaga 
zonă a Orientului Mijlociu. 
„La Banias se construiește 
un «Pitești sirian» — re
marca ing. Fahid Hassa, do
rind să sugereze amploarea 
și performanțele tehnice ale 
viitoarei rafinării. Această

Specialiștii români, la rîn
dul lor, țin să releve exce
lenta colaborare cu colegii 
lor sirieni, ospitalitatea deo
sebită a gazdelor, climatul 
de stimă și respect în care 
își desfășoară activitatea. 
Primarul orașului ne de
clara că rafinăria va aduce 
mari schimbări în viața lo
cuitorilor din această mică 
localitate, odinioară cunos
cută doar ca un punct turis-* 
tic de pe litoralul sirian. 
„Pe specialiștii români care 
lucrează, la rafinărie îi con
siderăm ca cetățeni de o- 
noare al orașului nostru — 
spunea interlocutorul. Rafi
năria ce se construiește’ aici 
este deopotrivă un simbol al 
Siriei moderne și un simbol 
al prieteniei siriano-româ- 
ne“. Aprecieri asemănătoare 
am înregistrat în toate con
vorbirile, in aceasta reflec- 
tîndu-se atît satisfacția pen
tru evoluția rodnică a co
laborării româno-siriene. cit 
și dorința — reciproc împăr
tășită — de a da noi dimen
siuni acestei colaborări.

BERLIN. La Teatrul Național din 
Weimar au fost prezentate în premie
ră piesele „Preșul" de Ion Băieșu, 
„Cămila", „Trenul" și „Chibriturile" de 
Dumitru Solomon. Regizoarea Bar
bara Abend a pus în scenă aceste 
piese in pregătirea „Zilelor teatrului 
românesc", manifestare care va avea 
loc în R.D.G. în toamna acestui an.

CAIRO. La Palatul culturii din El- 
Mansoura, capitala guvernoratului 
El-Dakhliya (Delta Nilului), s-a des
chis expoziția de fotografii „Aspecte 
din România". Expoziția a fost inau
gurată de Mohamed Aii Rashid, gu
vernatorul El-Dakhliyei. Au fost pre- 
zenți Mohamed Abdel Hamid El- 
Marakbi, primul secretar al Comite
tului de guvernorat al Uniunii Socia
liste Arabe, adjunctul ministrului e- 
ducației și învățămîntului pentru gu-

vernoratul El-Dakhliya, directorul 
Palatului culturii, un numeros pu
blic.

TOKIO. Sub bagheta dirijorului 
Iosif Conta, orchestra simfonică 
„Tokyo Metropolitan" a interpretat, 
în sala „Bunkakaikan" din capitala 
niponă, Uvertura Leonora de Beetho
ven, Concertul pentru pian nr. 3 în 
Do major de Prokofiev și Simfonia 
nr. 6 în Si minor „Patetica" de 
Ceaikovski. Concertul s-a bucurat de 
un deosebit succes, fiind îndelung 
aplaudat.

CARACAS. Sub auspiciile Ateneu
lui cultural din Caracas și ale Insti
tutului venezuelean de prietenie cu 
România (I.V.A.R.), la Caracas a 
avut loc un concert la care și-a dat 
concursul baritonul Dan Iordăchescu.

Capriciile vremii

Dumitru ȚINU

JAPONIA. Ploile torențiale care 
au căzut în regiunile din centrul și 
sudul Japoniei au provocat alunecări 
de teren, soldate cu moartea a 15 
persoane, alte 18 fiind date dispă
rute. Din cei 28 de locuitori ai lo
calității Kagoshima (situată la 900 
km sud de Tokio), blocați în locuin
țele lor în urma unei alunecări de 
teren, 10 și-au pierdut viața înainte 
de intervenția echipelor de salvare, 
în prefectura Gifu, din centrul Ja
poniei, 5 muncitori de pe un șan
tier de drumuri au fost acoperiți 
de masele de pămint dislocate de o 
altă alunecare de teren, neputînd fi 
salvați.

CHILE. La Santiago de Chile 
s-a anunțat că o furtună însoțită de 
zăpadă și ploaie, ce s-a abătut în

ultimele zile asupra regiunilor din 
sudul țării, a provocat moartea a 
zece persoane. Acest prim bilanț 
oficial evaluează, totodată, la peste 
10 000 numărul celor sinistrați, pa
gubele materiale fiind apreciate ca 
deosebit de mari.

ANGLIA. Mercurul termometrelor 
a urcat, joi, la Londra pînă la 31 
grade Celsius — cea mai ridicată 
temperatură din ultimii 19 ani înre
gistrată în capitala britanică în a- 
ceastă perioadă a anului. La Wim
bledon, unde se desfășoară campio
natele internaționale de tenis ale 
Marii Britanii, peste 500 de specta
tori au primit îngrijiri medicale, 
cea mai mare parte dintre ei sufe
rind de un început de insolație.

DE PRETUTINDENI
• „CRAINICII" OLIM

PIADEI DE LA MONT
REAL timpul Jocurilor o- 
limpice din Grecia antică, crai
nicii străbăteau pe jos țara, in 
lung și-n lat, pentru a comunica 
evoluțiile și rezultatele spor
tive. Anul acesta, un sfert din 
populația globului va putea ur
mări în direct peste 3 000 de 
probe și meciuri ale Olimpiadei 
din Canada. Iată cîteva date 
despre echipamentul tehnic care 
va asigura transmisia actualei 
ediții a Jocurilor olimpice : 19 
care de reportaj, 103 camere de 
televiziune în culori ; 6 000
linii telefonice subterane legate 
de centrul principal de emi
siune de la Montreal, unde un 
orologiu atomic va asigura sin
cronizarea imaginilor și sunete
lor cu o precizie de ordinul u- 
nei miliardimi de secundă ; nu
meroși sateliți de telecomuni
cații. Pe aceleași imagini se vor 
transmite, simultan, comentarii 
sportive în 30 de limbi diferite.

• C-MP DE BĂTĂ
LIE... VÎNDUT LA LICI
TAȚIE. La Londra s-a des
fășurat o licitație în cadrul că
reia a fost vindut... cîmpul de 
bătălie de la Hastings, unde, în 
urmă cu 910 ani (în 1066),- inva
datorii normanzi conduși de 
William Cuceritorul au înfrînt 
armata regelui saxon Harold. 
Terenul, avînd o suprafață de 
circa 115 ha, pe care se află 
construită și o mînăstire, a fost 
achiziționat de Departamentul 
britanic pentru mediul înconju-, 
rător, în schimbul sumei de 
690 000 lire sterline. Proprietarii 
acestui loc istoric, vizitat anual 
de aproximativ 100 mii de tu
riști, au fost nevoiți să-1 scoată 
în vînzare, deoarece se aflau în 
imposibilitatea de a plăti impo
zitele și cheltuielile de întreți
nere.

• „PROCESUL AL
COOLISMULUI". Un ori- 
ginal „proces al alcoolismului" 
a fost organizat în Franța de 
„înaltul comitet de studii asu
pra alcoolismului", un organism 
de stat creat spre a combate e- 
fectele nocive ale abuzului de 
băuturi spirtoase. Un juriu, for
mat din 9 persoane de categorii 
sociale diferite, a fost chemat, în 
cadrul „procesului", să dea răs
puns la întrebarea : în cazul 
unui delict, starea de ebrietate 
trebuie considerată ca o cir
cumstanță atenuantă sau ca una 
agravantă ? în cursul audienței 
au fost interogați medici, socio
logi, ofițeri de poliție etc. Din 
majoritatea declarațiilor a reie
șit corelația directă între al
coolism și diferite prejudicii 
grave aduse persoanelor, fami
liei, societății (20 la sută din 
actele criminale ; 90 la sută din 
actele de violentă în familie ; 
20 la sută din accidentele rutie
re). în concluzia dezbaterilor, 
verdictul a fost categoric : abu
zul de alcool este o circumstan
ță agravantă.

© EXCLUSIV PENTRU 
„MICILE GENII". în statul 
Washington (S.U.A.)- funcțio
nează o școală pentru copii de 
12—13 ani care dau dovadă de 
o inteligență ieșită din comun, 
în cadrul școlii, ei audiază 
cursuri care depășesc nivelul 
de înțelegere al elevilor obiș- 
nuiți, de aceeași vîrstă, li se 
dau spre ^studiu și rezolvare 
probleme care n-au fost eluci
date. sînt puși să construiască 
ipoteze ce urmează a fi supuse 
experimentelor. De semnalat că 
multe dintre temele lor de stu
diu formează obiect de cercetare 
pentru oameni de știință, unele 
soluții preconizate de „micile 
genii" întrunind aprecierile ma
rilor experți. Copiii sînt admiși 
în această școală, unică în felul 
ei în S.U.A., pe baza rezultate
lor obținute la diferite teste, a 
recomandărilor profesorilor și 
colegilor lor.

• ZAMBILA - IN 
SLUJBA OMULUI. ° plan- 
tă acvatică, zambila de apă, 
care la sfîrșitul secolului.' recut 
era larg răspîndită nulinai în 
emisfera sudică a continentului 
american, a proliferat — nu se 
știe prin ce împrejurare — in 
emisfera nordică, sufocînd pur 
și simplu flora riurilor și a 
lacurilor și creînd dificultăți na
vigației. Iată însă că, la o cer
cetare mai atentă, indezirabila 
buruiană și-a dezvăluit valențe 
care o fac utilă omului. Zambila 
acvatică asimilează metalele 
grele, fosfații și nitrații din a- 
pele industriale, agenți otrăvi
tori pentru întreaga faună. Dacă, 
după depoluarea apelor rezidua
le prin metodele cunoscute, ele 
vor fi deversate spre rezervoa
rele naturale în care crește zam
bila, apa se va purifica.

• CĂRBUNELE IN 
1975. Potrivit unor statistici 
elaborate de Federația minelor 
din R.F. Germania, producția 
mondială de cărbune a atins, în 
1975, 2,4 miliarde tone, cu 5 la 
sută mai mult față de cota anu
lui precedent. Cărbunele a aco
perit anul trecut 30 la sută din 
necesitățile de energie primară 
ale lumii. Din cantitatea, extra
să, 40 la sută a fost consacrat 
producerii de electricitate, 33 la 
sută — încălzitului și unor va
riate activități industriale, 17 la 
sută — producerii oțelurilor, 
restul de 10 la sută fiind utili
zat în diverse alte scopuri.

• CEA MAI MARE 
NAVĂ DIN LUME. Up 
superpetrolier de 540 mii tone 
a fost lansat în noul port 
francez Antifer, construit pe 
coasta normandă, lingă Le Hâ- 
vre, special pentru asemenea 
„mamuți ai oceanelor". Super- 
petrolierul, denumit „Batillus", 
are 414,2 metri lungime, 66 me
tri lățime și este servit de un 
echipaj format din 35—38 de 
oameni, dintre care 12 ofițeri. 
Fiecare din cele două elice ale ' 
sale cîntărește 52 de tone și are 
un diametru de 8,5 metri, res
pectiv înălțimea unei case cu 
trei etaje.
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