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ÎN ZIARUL DE AZ|î

• La zi în AGRICULTU
RĂ : Plantelor, apa de 
care au nevoie.

® La zi în INDUSTRIE: 
Reducerea consumuri
lor, preocupare con
stantă în fiecare secție, 
la fiecare loc de muncă.

® Rubricile noastre : Via
ța de partid ; Cronica 
teatrală ; Note de lec
tură ; Omul și viața ra
țională ; Din instanță în 
fața opiniei publice ; 
Faptul divers ; Sport; 
De pretutindeni.

Suli auspiciile bunelor relații de prietenie și colaborare româno ■ siriene

DECRET PREZIDENȚIAL 
pentru convocarea 

CAMEREI LEGISLATIVE 
A CONSILIILOR POPULARE

Tn temeiul art. 14 din Legea nr. 5/1975 privind 
congresul, Camera legislativă și conferințele consi
liilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

ARTICOL UNIC. Se convoacă Camera legislativă 
a consiliilor populare, în ziua de 30 Iunie 1976, ora 9.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

IERI A SOSIT LA BUCUREȘTI 
secretarul general al Partidului Baas Arab Socialist, 

președintele Republicii Arube Siriene, 
HAFEZ EL-ASSAD

Marea Adunare Națională 
Isi reia lucrările in pleu

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările 
in plen ale sesiunii a lll-a a celei de-a Vli-a legislaturi 
a Marii Adunări Naționale să fie reluate joi, 1 iulie 1976, 
ora 10.

0 primire 
călduroasă 
în Capitala 
României 
socialiste, 
un început 

de bun augur 
al întrevederilor 
și convorbirilor 

oficiale
Reportajul vizitei -— 

in pagina a lll-a

Dineu oferit de președintele Mcolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

in onoarea președintelui Hafez El-Assad 
si a soției sale, Anisse El-Assad

VIZITA
PROTOCOLARĂ

Secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Arăbe Siriene, Hafez El- 
Assad, și doamna Anisse El-Assad 
au făcut, în cursul serii, o vizită 
protocolară secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Întrevederea dintre cei doi șefi 
de stat, premergătoare convorbiri
lor oficiale, s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă prietenie, carac
teristică relațiilor care s-au sta
tornicit și se dezvoltă între țările, 
partidele și popoarele noastre.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

• Vicepreședintele Partidului Social-De
mocrat din R. F. Germania Hans 
Koschnick

• Președintele părții americane în Con
siliul economic româno-american

• Președintele șl vicepreședintele Agen
ției pentru energia atomică din Canada

IN PAGINA A VI-A

A apărut volumul:

„Concepția președintelui 
Nicolae Ceausescu 

despre noua ordine 
economică internațională"

Publicat de Editura politico, volumul cuprinde lucrârile celei de-a 
doua pârți a sesiunii Consiliului general al „Institutului pentru proble
mele unei noi ordini economice internaționale", din Paris, care a avut 
loc în zilele de 4 și 5 decembrie 1975 Ia București — importantă mani
festare științifică ce a reunit oameni de știință, cercetători, cadre didac
tice universitare, specialiști.

Volumul se deschide cu cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
primirea delegației institutului, condusă de președintele acestuia, dr. 
Arturo Frondizi. Sînt cuprinse în continuare cuvîntări și comunicări, pre
cum șl relatări ale discuțiilor din cadrul sesiunii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit sîmbătă un di
neu oficial în onoarea secretarului 
general al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez El-Assad, și a soției 
sale, Anisse El-Assad.

Au luat parte tovarășii Manea Mă- 
nescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, 
Gheorghe Cioară, Janos Fazekas, 
Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Vasile

Patilineț, Ion Ursu, Angelo Micules- 
cu, viceprim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, alți membri ai guvernu
lui, ambasadorul României în Siria, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești.

Tovarășii din conducerea de partid 
ți de stat au venit împreună cu 
soțiile.

Au participat Abdel Halim Khad- 
dam, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul afacerilor exter
ne, Fawzi Al-Kayali, ministrul cul
turii și orientării naționale, Moha
med Al-Imady, ministrul economiei

Toastul președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Dragă prietene președinte Hafez El-Assad,
Stimată doamnă Assad.
Dragi tovarăși și prieteni,
Ne face o deosebită plăcere să vă avem din nou ca 

oaspeți ai României socialiste și vă adresez cu acest pri
lej un cald salut în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al gu
vernului, precum și al meu și al soției mele.

Vizitați pentru a doua oară România, ceea ce consti
tuie o dovadă a dezvoltării continue a tradiționalelor re
lații de prietenie și colaborare dintre România și Siria, 
o ilustrare a dorinței celor două țări și popoare de a 
da noi dimensiuni conlucrării dintre ele.

Ca rezultat al convorbirilor de la Damasc și Bucu
rești. al acordurilor și înțelegerilor la care am ajuns, 
colaborarea economică, tehnico-științifică și culturală din
tre țările noastre a cunoscut o dezvoltare impetuoasă. S-au 
realizat și sînt în curs de înfăptuire o serie de obiective 
industriale de mare importanță, care vor juca un rol în
semnat în dezvoltarea economico-socială, atit a Siriei, 
cit și a României, în întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele noastre. Iată de ce am de
plina convingere că vizita dumneavoastră in România va 
duce la identificarea a noi posibilități de colaborare, va 
impulsiona atît realizarea tuturor acordurilor existente, 
cit și extinderea cooperării în noi domenii. Toate acestea 
demonstrează că atunci cînd două popoare pornesc de 
la respect și dorința de colaborare pot să infăptuiască 
lucruri minunate pe calea dezvoltării lor economico-so- 
ciale. ceea ce corespunde nu numai intereselor proprii, 
dar si cauzei păcii și colaborării internaționale.

Vizita pe care o faceți de data aceasta în România, 
dragă tovarășe Assad, are Ioc în împrejurări interna
ționale deosebit de complexe. Noi, in Europa, sintem preo- 

(Continuare in pag. a IlI-a) 

și comerțului exterior, Ahmad Ts- 
kandar Ahmad, ministrul informații
lor, Adib Al-Daoudy, consilier poli
tic al președintelui Republicii Arabe 
Siriene, precum și ambasadorul Si
riei în România și alte persoane ofi
ciale siriene.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
președinții Nicolae Ceaușescu și Ha
fez El-Assad au rostit toasturi. Ur
mărite cu interes și subliniate cu a- 
plauze de cei prezenți, toasturile au 
fost marcate, la încheierea lor, de in
tonarea imnurilor de stat ale Siriei 
și României.

(Agerpres)

Toastul președintelui

Hufez El-Assad
Domnule președinte Nicolae Ceaușescu,
Doamnă Elena Ceaușescu,
Dragi prieteni români,
Călduroasa alocuțiune pronunțată de scumpul nostru 

prieten, președintele Ceaușescu. și cordialitatea cu care 
am fost înconjurați de la sosirea noastră ne amintesc 
agreabila vizită efectuată în România prietenă in sep
tembrie 1974, în cursul căreia am putut aprecia diferi
tele aspecte ale activităților poporului român prieten și 
importantele sale realizări, cunoscînd, totodată, frumoasa 
dumneavoastră țară și angajînd relațiile noastre bilaterale 
pe calea unei cooperări permanente și solide.

Poporul arab sirian și poporul român culeg deja roa
dele acestei cooperări sincere sub forma a numeroase 
proiecte încheiate între țările noastre, proiecte in curs 
de executare.

Țările noastre mal au vaste posibilități de cooperare 
în avantajul intereselor noastre comune, ceea ce va în
tări cohtributia noastră la lupta popoarelor împotriva tu
turor formelor de nedreptate, exploatare, rasism și agre
siune și le va permite să acționeze in continuare pen
tru consolidarea bazelor păcii și cooperării intre popoarele 
din lumea întreagă.

Domnule președinte.
Situația din Orientul Mijlociu vă retine de mult timp 

atenția dumneavoastră, care v-ați consacrat eforturile 
și energiile, cu fermitate și devotament, pentru 
ca România să contribuie la instaurarea unei păci 
juste în regiunea noastră. Ați fost printre primii care 
v-ati dat seama de gravitatea persistentei situației ex
plozive în Orientul Mijlociu și totodată unul din primii 
care ati cerut să se facă dreptate in această regiune a 
lumii ; dumneavoastră ati adoptat in mod deosebit o 

(Continuare in pag. a III-a) La dineul oficial
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O preocupare fundamentală a activității politice de masă

Spriiui tineretului 1N JUDEȚUL CONSTANȚĂ

muncitorești
Organizația de bază din secția 

strungărie a întreprinderii ’de pompe 
București se reliefează, fără îndoia
lă. prin autoritatea morală pe care o 
conferă secretarului său, șeful de bri
gadă Marin Ioniță, calitatea de Erou 
al Muncii Socialiste — și. în același 
timp, prin preocupările de educatori 
ale celor 154 de comuniști caro o al
cătuiesc. în secție lucrează nu mai 
puțin de 250 de tineri, . mulți de- 

ani.
for

mare profesională, de cizelare a ca
racterelor, de modelare a conștiințe
lor se situează în mod firesc în cen
trul atenției, ca o sarcină perma
nentă.

— După adoptarea Programului 
ideologic al partidului — ne spunea 
tovarășul Marin Ioniță — eforturile 
noastre pe plan educativ s-au inten
sificat (n.n. : tovarășul Ioniță este 
ales mereu, din 1961, secretarul aces
tei organizații de bază), iar analiza 
tăcută în luna februarie a acestui an, 
cînd am cintărit modul în care am 
muncit in această direcție, ne-a ară
tat limpede și plusurile, și minusu
rile muncii noastre. Avem, acum, 
In expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educației 
politice și al culturii socialiste, in 
celelalte documente ale acestui fo
rum, un îndrumar prețios pentru 
toată activitatea de viitor, o orienta
re clară și precisă, care ne călăuzeș
te in întreaga muncă de partid.

— Așadar, 
figurează 
da vieții 
dv. Luînd 
narea de 
ideologice 
muniștii au adoptat un plan de mă
suri — in ce direcții s-a acționat 
mai susținut ?

— Am subordonat munca politico- 
educativă, îndeosebi a tineretului — 
așa cum rezultă și din planul nos
tru — unor idei fundamentale, sin
tetizate în două puncte principale : 
1) încetățenirea convingerii profunde 
că munca — o muncă ordonată, dis
ciplinată, temeinic făcută — consti
tuie expresia crășterii conștiinței so
cialiste. revoluționare ; 2) în strînsă 
legătură cu aceasta, urmărim să 
sădim ideea că la baza raporturilor 
dintre oameni trebuie să stea prin
cipiile eticii și echității socialiste, 
căutînd, prin munca politică, să-i fa
cem pe toți să lupte pentru respec
tarea lor în orice împrejurare, in u- 
zină ca și în afara ei.

Mai multe adunări generale 
partid — unele deschise — cît 
adunări ale celor patru organiza
ții U.T.C. din secție, ținute în pe
rioada martie-iunie. au fost consa-

Fășind cu puțin vîrsta de 20 de 
n aceste condiții, activitatea de

erate dezbaterii unor teme cum 
sint : calitatea producției — o pro
blemă de conștiință muncitorească ; 
folosirea rațională a materiilor pri
me, materialelor și energiei electri
ce — dovadă a atitudinii comuniste 
față de muncă : îndeplinirea sarci
nilor de plan — legată indisolubil de 
întărirea disciplinei în producție. 
Ținind seama de unele neajunsuri, 
adunarea pe această temă s-a soldat 
cu acțiuni concertate pe plan orga
nizatoric. politic și educativ ; s-au 
intensificat preocupările în direc
ția familiarizării tuturor tineri
lor cu noile tehnologii, cu mașinile 
cu comandă numerică aduse in sec
ție ; vreo 30 de tineri, care nu iz
buteau să-și realizeze normele, au 
fost trecuți în răspunderea unor co-

problemele educative 
în mod constant pe agen
de partid din organizația 
ca punct de referință adu- 
dezbatere a problemelor 
— și in urma căreia co-

de 
și

muniști și a altor muncitori cu expe
riență, incit, deși de la data adună
rii nu au trecut decit două luni, pro
gresele pe care le-au făcut sint evi
dente. S-a amintit, de pildă. nu
mele tinărului Mihai Băluț. care, 
deși calificat, ajunsese să pună la 
grea încercare răbdarea tuturor, pro- 
ducind pagube prin calitatea slabă a 
muncii sale. Dat în grija comunis-- 
tului Victor Tripon, el a reușit pină 
la urmă să execute fără cusur chiar 
și piese grele, complicate. La fel, 
Ion Pătru, Petre Vornicu, Nicolae Ni- 
colae. Toma Tăușan. Marian Neacșu 
și mulți alți tineri țin pasul celor cu 
experiență de ani de zile.

în același timp — ca urmare a fo
losirii coordonate, unitare—se facg 
simțită creșterea eficienței mijloa
celor utilizate in munca politico- 
educativă. Agitația vizuală, gazeta 
de perete și vitrina „Contraste" din 
secție, stația de radioamplificare a 
uzinei, dar mai ales oamenii cei mai 
buni ai colectivului intervin con
cret. operativ. Sînt popularizate re
zultatele pozitive, combătute întir- 
zierile, absențele nemotivate, rebu
turile, consumurile exagerate de 
materiale și scule. Desigur, lipsurile 
n-au fost lichidate în întregime. To
tuși, cazurile unor muncitori ca L.C., 
care a rebutat 15 piese, sau ca Șt. C., 
care a absentat nemotivat 3—4 zile, 
au devenit — cum ne asigura Ilisie 
Roman, secretarul organizației nr. 4 
U.T.C. — situații de excepție.

Comuniștii din secție dovedesc, 
așadar, că-și cunosc datoria de a ve
ghea la omul din preajmă. Uneori 
insă... Dar mai bine să lăsăm citeva 
fapte să vorbească.

...La un moment dat, formația 
condusă de Ion Nițu intirapina greu
tăți in respectarea normelor de dis
ciplină.
necesar ca în activitatea brigăzii să 
se facă un apel mai insistent la ac
tivitățile 
tunci 
muncă 
avea 
precise 
a membrilor săi.
biroul organizației de bază a anali
zat evoluția lucrurilor. Dar, 
spre părerea de rău a tuturor, 
a fost nevoit să aprecieze că 
rezultatele obținute pe plan educa
tiv se situează sub nivelul 
țelor, hotărind ca brigăzii să 
tragă titulatura ce-i fusese 
tă. întrucît nu și-o onora 
activitate concretă in acest

Toate acestea s-au petrecut cu 
șase luni în urmă, răstimp în care 
această hotărîre, bogată în semnifi
cații. ar .fi putut să devină ea însăși 
un puternic instrument educativ. 
Din păcate însă, biroul organizației 
de bază nu a asigurat acestei măsuri 
publicitatea necesară. îneît prea pu
țini au fost aceia — din brigada res
pectivă și din afara ei — care au tras 
concluzii de pe urma măsurii amintite. 
Dovadă — faptul că, recent, analizînd 
din nou activitatea acestei formații, 
biroul a considerat că nu a sosit 
încă momentul pentru a fi socotită 
cu adevărat „brigadă de muncă și 
educație". Concluzie care, in lumina 
înaltelor exigențe formulate de do
cumentele Congresului educației po
litice și al culturii socialiste, i-a 
determinat pe comuniști să treacă 
la măsuri mai concrete, eficiente. 
Informați despre hotărirea biroului 
prin agitatori, prin gazeta de pere
te, au hotărît să-i ajute direct. Petre 
Bunea, șeful unei brigăzi fruntașe, 
a lansat o chemare in secție, pentru 
ca toate cele 15 brigăzi existente să 
se afirme ca brigăzi de muncă și 
educație. Comuniștii s-au angajat să 
colaboreze mai strîns cu membrii 
brigăzii lui Ion Nițu, să le împărtă
șească din experiența acțiunilor lor 
educative și să-i sprijine astfel in 
cîștigarea titlului de brigadă de 
muncă și educație socialistă.

Sînt, toate acestea, dovezi ale exi
genței comuniștilor din strungăria 
întreprinderii de pompe, ale activi
tății lor politico-educative în spiri
tul formării unei înalte conștiințe 
civice, muncitorești, al respectului 
față de normele de conduită înscrise 
în Codul etic al partidului.

de calitate a muncii. Era

! educative.. S-a născut a- 
cea de-a treia „brigadă de 
și educație" din secție, care 
de urmărit obiective clare, 

privind formarea complexă 
După un timp,

exigen- 
i se re- 
conferi- 
printr-o 
scop.

Maria BABOIAN

PLANTELOR, APA DE CARE AU NEVOIE!
și Marea Neagră. în 
secetoasă a țării, este 
din marile complexe 
agriculturii

între Dunăre 
partea cea mai 
amplasat unul 
de irigații ale 
Replică la vechiul refren „Dobroge, 
tară săracă. / bate vint și crește pia
tră". sistemele de irigații din com
plexul Carasu înlătură efectele arși
țelor verii și ale vîntului uscat, a- 
ducind o cantitate de apă compara
bilă cu debitul mijlociu al Oltului și 
Jiului la un loc. Acum, marea ma
joritate a utilajelor funcționează 
întrerupt, apa curge pe mii de 
lometri de canale deschise și 
conducte îngropate.

Culturile au nevoie de apă 
multă pentru a rodi îmbelșugat. De 
aceea, modul cum se aplică udările, 
problemele practice legate de aduce
rea apei pină la rădăcina plantelor 
au fost analizate concret de către 
biroul comitetului județean de par
tid. stabilindu-se măsuri pentru fie
care sistem de irigații în parte. Ac
tiviști de partid și de stat, specia
liști ai organelor județene sprijină 
unitățile agricole in aplicarea măsu
rilor stabilite pentru funcționarea 
neîntreruptă a utilajelor, pentru în
lăturarea operativă a oricărui obsta- 

reali- 
de 

fie- 
în- 
in 

realizarea 
sistemul

noastre.

ne- 
ki- 
de

mai

col în calea apei. în scopul 
zării integrale a programelor 
udare, la fiecare cultură și în 
care unitate agricolă. Munca de 
drumare și control desfășurată 
ultimul timp a asigurat 
programelor de udări în 
Carasu. în perioada de la 12 Ia 18 
iunie a.c. s-au irigat 47 083 ha din 
55 330 ha planificate. Acum, obiecti
vul imediat este ineheierea udării I 
pe întreaga suprafață de porumb și 
a udării a II-a la lucerna și alte cul
turi.

Se poate insă realiza mai mult, 
este loc pentru mai bine în ceea ce 
privește funcționalitatea noilor siste
me de irigații intrate parțial in ex
ploatare. în sistemele Sinoe și To
palu nu se îndeplinește decit o foar
te mică parte a programelor de 
udare. în decurs de o săptămînă. in 
sistemul Sinoe, de pildă, din 5 300 
ha programate a fi udate s-au irigat 
doar 1 400 ha, ceea ce este foarte 
puțin. Cauzele acestei situații con
stau in calitatea slabă a unor lu
crări de amenajare. Deficiențele la 
unele stații de pompare și conducte 
de aducțiune a apei nu. se remedia
ză cu operativitate. Cele mai mari 
dificultăți sînt provocate de instabi
litatea funcționării conductelor în
gropate. care nu rezistă la presiune 
pe întreaga lungime, iar remedierile

durează de la citeva ore la una- 
două zile. Or. fiecare zi de întirziere 
La aplicarea udărilor poate duce la 
diminuarea recoltei.

Tot in sistemele de irigații Sinoe 
și Topalu. importante suprafețe pre
văzute a fi irigate nu sînt gata pen
tru a fi preluate de beneficiari. La 
I.A.S. Săcele. de pildă, din 7 400 ha 
stabilite au fost preluate pentru a

ing. Titus Popescu, ceilalți membri 
ai colectivului de conducere sint 
permanent in cîmp pentru a controla 
aplicarea udărilor. Cuvîntul de 
dine este calitatea, exprimată 
uniformitatea distribuirii apei,
pectarea tuturor normelor stabilite. 
Specialiștii urmăresc îndeosebi men
ținerea presiunii normale a apei în 
conducte. înlăturarea oricărui obsta-

or- 
prin 
res-

® în sistemul de irigații Carasu se poate mal 
bine ® Se remediază greu deficiențele la Sinoe 
și Topalu ® De ce se mențin diferențe în efec
tuarea irigării ? ® Asistență competentă, nu 

control... după ochi

fi irigate 3 513 ha, iar 1a I.A.S. Co- 
gealac, din 6 622 ha planificate s-au 
preluat mai puțin de jumătate. Pen
tru a iriga suprafețe cît mai mari și 
în cadrul acestor sisteme se impun 
concentrarea eforturilor asupra o- 
biectivelor la care stadiul de execu
ție este avansat, îmbunătățirea cali
tății rețelei de aducțiune a apei, or
ganizarea exemplară a muncii in 
scopul recuperării intîrzierilcr Ia 
udarea culturilor prăsitoare, lucer- ' 
nei ș.a.

în județul Constanta sînt necesare 
și posibile programarea unor supra
fețe mai mari pentru a fi udate in 
fiecare săptămînă, creșterea gradului 
de folosire a tuturor utilajelor 
irigat. Am urmărit modul cum 
aplică udările în mai multe unități 
agricole. împreună cu ing. loan 
Chiriac. directorul întreprinderii de 
exploatare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare. O primă constatare : 
In sistemul de irigații Mihail Kogăl- 
niceanu utilajele funcționau la capa
citatea maximă. Jerbele de apă ale 
aspersoarelor udau cimpul de la o 
zare la alta. în unitățile agricole din 
zona acestui sistem, udarea I este 
practic încheiată, iar udarea a II-a 
s-a făcut pe aproape trei sferturi 
din cele 24 000 ha amenajate. Stația 
de pompare principală asigură in 
fiecare secundă peste 15 000 m c de 
apă care, prin păienjenișul de con
ducte și prin brazde ajunge la ră
dăcina plantelor. La I.A.S. Mihail 
Kogălniceanu, directorul unității,

de
se

Trei dintre lucrările la ordinea zilei in agricultură : secerișul orzului, strinsul

OR
furajelor și eliberarea terenului pentru însămințarea celei de-a doua culturi. Imagini de pe ogoarele cooperatorilor din 
Dor Mărunt—Ialomița și Bâlănești—Olt Foto : E. Dichiscanu
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Au îndeplinit pianul semestrial

col în calea apei pe terenurile iri
gate prin brazde.

Dar nu peste tot se manifestă a- 
ceeași exigență față de calitatea 
udărilor. Se mențin diferențe mari 
privind aplicarea udărilor nu numai 
de la o unitate la alta, ci chiar în 
cadrul acelorași unități agricole, di
ferențe care țin de pregătirea și con
știinciozitatea motopoinpiștilor, de 
modul cum sînt ei controlați și în
drumați in muncă. Nu sînt puține 
cazurile cind motopompiștii nu asi
gură presiunea normală în conduc
te, redueîndu-se norma de udare, 
evident în dauna recoltei.

V Calitatea udărilor, respectarea 
rigurozitate a normelor tehnice
trebui să preocupe in mai mare mă-

cu 
ar

sură cadrele de conducere și specia
liștii din toate unitățile agricole. 
Uneori, motopompiștii sint „uitați" 
pur și simplu în cîmp. rareori trec 
pe la ei specialiștii care au datoria 
să asigure desfășurarea normală a 
udărilor. Într-Un lan de porumb al 
cooperativei agricole M. Kogălni- 
ceanu udarea pe brazde se făcea 
„după ochi", deoarece lipseau dispo
zitivele de reglare a debitului de 
apă. Anumite neajunsuri in funcțio
narea aripilor de ploaie impietează 
asupra uniformității distribuirii apei. 
Pe una din tarlalele I.A.S. Tîrgușor, 
de exemplu, o parte din aspersoare 
erau înfundate, iar la altele, din 
cauza jeturilor foarte mici de apă 
se formau băltoace. în timp ce por
țiuni de 
cate.

Pentru
paritate 
județul Constanta se ridică cu acui
tate problema asigurării controlului 
permanent al activității motopompiș- 
tilor, a minuitorilor de conducte și 
aripi de ploaie, a înlăturării pierderi
lor de timp și a scurgerii necontrola
te a apei. Intensificarea îndrumării șl 
controlului este cu atit mai necesară 
pe terenurile amenajate pentru iri
garea prin brazde, cu cît o bună 
parte a acestora nu au fost nivelate. 
Evident, se impun atenției și alte
măsuri, între care organizarea mai
bună a. muncii in cursul nopții pen
tru încheierea 
udări la 
necesară 
ranție a 
mul an

teren rămineau complet

funcționarea la întreaga 
a sistemelor de irigații

us

ca-
din

grabnică a primei 
porumb, pentru a duce apa 
la rădăcina plantelor, ga- > 
unei recolte bogate în pri- 
al cincinalului.

er. BORDEIANU

întreținerea pășunilor
REZULTATE ȘI EXPERIENȚE

ÎN MARAMUREȘ

Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei

Colectivele unităților aparținînd 
Ministerului Minelor, Petrolului și 
Geologiei și-au îndeplinit înainte de 
termen sarcinile de plan pe primul 
semestru al anului, fapt care creează 
posibilitatea obținerii, pină la sfirși
tul lunii iunie, a unei producții glo
bale suplimentare de peste 300 mi
lioane lei. Acest spor reprezintă efec
tul direct ai creșterii productivității 
muncii, indicator care a fost realizat 
în proporție de 103,2 Ia sută. Se re
marcă, de asemenea, faptul că obiec
tivele cuprinse în planul de investiții . 
au fost puse în funcțiune, ceea ce 
face ca In prezent valoarea produc
ției globale realizate pe ansamblul 
ministerului să fie cu peste 7 la sută 
mai mare decit nivelul înregistrat la 
jumătatea anului trecut. (Agerpres).

Industria județului Sibiu
Oamenii muncii din industria jude

țului Sibiu — români, germani, ma
ghiari — raportează realizarea în 
avans a planului producției indus
triale pe primul semestru. Astfel, s-au 
creat condițiile pentru realizarea unei 
producții suplimentare de 280 milioane 
lei pină la sfirșitul lunii iunie. Ob
ținut în totalitate pe seama creșterii 
productivității muncii, acest impor
tant spor de producție se materia
lizează, printre 
mașini și utilaje 
muri industriale, 
crare și așchiere
loare de 6,3 milioane lei. 2 074 tone 
acid sulfuric, 76 autobasculante ș.a. 
(Nicolae Brujan).

Industria județului Buzău
Mobilizatoarele sarcini ale cinci

nalului revoluției tehnico-științlfice 
au declanșat în industria bjjzoiană 
ample măsuri. îndreptate spre mo
dernizarea proceselor tehnologice, 
organizarea rațională a producției și 
a muncii, a căror aplicare, încă din 
primele luni ale anului, au avut 
efecte pozitive in direcția creșterii 
productivității muncii și a ridicării 
necontenite a eficienței economice, 
în acest context, realizarea ritmică 
a planului a dat posibilitatea colec
tivelor de muncă din industria ju
dețului să îndeplinească in avans 
sarcinile aferente primului semestru 
din acest an. Intervalul de timp 
astfel ciștigat creează premisele rea
lizării unei producții suplimentare 
de circa 86 milioane Iei, concretizată, 
între altele, în: 72 000 mp geam tras. 

1 000 mp oglinzi. 950 tone sirmă tra
să, 500 tone plase sudate, 130 mc pa
nouri din beton armat. 400 tone ele
mente din mase plastice pentru 
construcții și altele. (Mihai Bâzu).

REDUCEREA CONSUMURILOR
preocupare constantă in fiecare secție,

la fiecare loc de muncă

pro- 
chi- 
con- 

energie

altele, în 658 tone 
pentru diferite ra- 
mașini de prelu- 

a metalelor în va-

Industria județului laș!
Colectivele de oameni ai muncii 

din întreprinderile industriale ale 
județului Iași au obținut un succes 
deosebit în întrecerea socialistă pe 
care o desfășoară pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate : realizarea 
planului de producție pe semestrul I 
al anului. Avansul ciștigat creează 
posibilitatea ca pină la sfirșitul lunii 
iunie să se obțină în județul Iași o 
producție globală suplimentară in 
valoare de 150 milioane lei și o pro
ducție marfă de aproape 200 milioane 
lei. între altele se vor mai livra 
peste plan 350 tone oțel brut. 680 tone 
profile îndoite. 800 tone fibre și fire 
sintetice etc. (M. Corcaci).

Industria județului Ilfov
Oamenii muncii din industria ju

dețului Ilfov, angajați în întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea exem
plară a planului și a angajamente
lor asumate, raportează realizarea 
înainte de termen a sarcinilor se
mestriale. Avansul obținut permite 
ca pină la sfirșitul lunii iunie să se 
realizeze suplimentar în industria 
județului o producție globală în va
loare de aproape 200 milioane lei. 
în cea mai mare parte pe seama 
creșterii productivității muncii. A- 
ceastă depășire se materializează în 
1 500 tone țiței, 8 milioane metri cubi 
gaze de sondă. 3 100 metri cubi pre
fabricate din beton armat. 1 400 me
tri, pătrați covoare, ambalaje meta
lice și alte produse necesare econo
miei naționale. (AI. Brad).

In exploatare s Linia electrică 
de AOO KV Rovlnari—-Bradu

A fost dată în exploatare linia 
electrică de 400 KV Rovinari-Bradu 
(Argeș), lucrare realizată de un co
lectiv al Trustului „Eletromontaj" 
din București. Noua magistrală. în 
lungime de, 171 km. asigură trans
portul energiei electrice de la ter
mocentrala gorjeană pină la stația 
de la Bradu, de unde ea este distri
buită unităților combinatului petro
chimic piteștean, precum și celor de 
pe platforma industrială a munici
piului Tîrgoviște. (Agerpres).

Prin specificul producției și a! 
cesului tehnologic, Combinatul 
mic din Tirnăveni este un mare 
sumator de materii prime, 
electrică și combustibil. în cinci luni, 
prin reducerea cheltuielilor materia
le planificate s-au obținut economii 
de circa 3,4 milioane Ici, Totuși, în 
unele sectoare ale combinatului, la 
anumite produse, normele de consum 
au fost depășite, ceea ce a determi
nat ca economiile să fie mai mici 
decit cele posibile de realizat eu 
circa 1,6 milioane Iei.

— Analizînd atit rezultatele de pină 
acum, cit și căile de diminuare a 
consumurilor, noi considerăm că aces
tea pot fi mai bine folosite prin mo
dernizarea unor utilaje și tehnologii 
— ne-a spus ing. Ion Boitan. directo
rul combinatului. Aceasta, pentru că 
la noi se mai află încă în funcțiune 
unele instalații care lucrează cu ran
damente inferioare în comparație cu 
cele moderne. De pildă, am moderni
zat — în bună măsură prin forte pro
prii — un cuptor de carbid, reușind 
să îmbunătățim procesul tehnologic, 
să creștem productivitatea muncii, să 
înlocuim unele materii prime aduse 
din import și să economisim circa 30 
kWh pe ora de funcționare a cupto
rului, precum și 100 kg cărbune la 
tona de carbid. Este un exemplu care 
ne obligă...

Am notat citeva propuneri făcute 
de angajați in cadrul adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii, care sint 
pe cale de a fi 
Prin utilizarea 
te de carbid 
generat și îmbuteliat acetilenă. 
a propus maistrul Szabo Andrei, ur
mează a fi „salvată" de a merge la 
haldă o importantă cantitate de car
bid. obținîndu-se pe această cale o 
producție suplimentară de 2,7 mi
lioane lei. Un colectiv format din 
maistrul Vasile Stef și inginerii Nico
lae Mărginean. Pompei Sămărghițan 
și Augustin Teban a demonstrat 
posibilitatea tehnică a unei noi so
luții tehnologice privind spălarea

oxidului de carbon și valorificarea a- 
cestuia. pentru realizarea a circa 
11 500 tone de produse noi.

Iată ce ne-a spus și operatorul chi
mist Dănilă Ivan :

— Pe noi. cei din secția de săruri 
anorganice, ne frămintă ideea folo
sirii mai intense a deșeurilor și droj
diilor dc zinc. Am făcut propuneri 
concrete 
menilor

Pentru 
economii 
adăugat

in acest sens consiliului oa- 
muncii. ,
acest semestru, comisia de 
și bună gospodărire — a 

chimista Eleonora Tabără,

producție^ anumite cantități de solu
ție conținind substanțe utile au fost 
deversate la canal. Colectivul a reac
ționat prompt. Cazul a făcut o- 
biectul unei discuții tovărășești, 
aspre, după care cei vinovați nu au 
mai greșit. Poate că asemenea forme 
aie muncii politico-educative ar tre
bui mai larg 
Ies, trebuie 
toată atenția 
oamenilor.

Am reținut 
mic din

folosite și. bineînțe- 
să se privească cu 

ridicarea calificării

La Combinatul chimic 
Tîrnăveni

puse in practică, 
sorturilor mărun- 
tntr-o stație de 

cum

șefa comisiei respective, a avut pro
gramate : o acțiune de depistare a cau
zelor depășirii unor consumuri la in
stalația de alaun de crom, o verificare 
privind modul de recepție a dplomitei 
și alta in legătură cu elaborarea stu
diului de transport containerizat a 
unor materiale și produse, o analiză 
a felului in care sînt depozitate ma
terialele în depozitele descoperite. 
Toate acestea s-au soldat cu propu
nerea unor măsuri de mai bună gos
podărire a materialelor.

Totuși, dacă se analizează depăși
rea unor consumuri, se observă că in 
anumite locuri de muncă acestea au 
apărut nu din motive tehnice, ci da
torită neglijenței și a unor abateri 
de la disciplina producției.

La noi in combinat, opina opera
torul chimist Pompei Artimie, de la 
atelierul bicromat — se mai sem
nalează unele așa-zise „mici în
călcări" ale prescripțiilor tehnice 
și tehnologice, care, deși nu a- 
fectează calitatea producției, provoa
că consumuri suplimentare.

— Cum vedeți remedierea unoi 
asemenea neajunsuri ?

— Am să mă refer la un caz con
cret. La noi în atelier, din cauza ne- 
supravegherii atente a procesului de

că la Combinatul chi- 
Tirnăveni economiile, in

staurarea spiritului de bun gospodar, 
se pot realiza mai întîi de toate prin 
forțe proprii, intrucit lucrătorii cu
nosc cel mai bine rezervele de care 
dispun și sint în măsură să le valo
rifice. Este o sarcină atit a consiliu
lui oamenilor muncii, cit și a organiza
ției de partid de a îndruma mai bine 
eforturile ce 
în

se depun în acest sens 
primul an al cincinalului.

Corneîiu CARLAN 
Cornel POGĂCEANU

îmbunătățirea radicală a pășunilor 
constituie o sarcină de căpetenie pen
tru organele de specialitate și cres
cătorii de animale din județul Mara
mureș. cu atît mai mult cu cît în zes
trea economică a județului pășunile 
au o pondere considerabilă, ele re- 
prezentînd 62 la sută din suprafața 
agricolă. înj spiritul măsurilor luate 
de partid pentru dezvoltarea puterni
că a agriculturii. Comitetul județean 
Maramureș al P.C.R. urmărește cu 
consecventă aplicarea integrală a pro
gramului județean de perspectivă 
privind îmbunătățirea pășunilor, ex
ploatarea lor rațională și, pe această 
bază, sporirea producțiilor de lapte 
și carne.

Primul program de mai lungă du
rată pentru îmbunătățirea pășunilor 
din județ a fost aplicat între anii 
1971 și 1975, perioadă în care au fost 
ameliorate peste 32 000 ha pășuni, 
în actualul cincinal, prin fructifica
rea investițiilor alocate de către stat, 
a celor din bugetul județului ș.a„ 
pășunile cuprinse în zonele 
dru. Someș. Baia Borșa, Lăpuș ur
mează să fie ameliorate in totalitate, 
atingînd o suprafață de aproape 
72 000 ha. Este un lucru bun pentru 
Maramureș, județ care are o pon
dere considerabilă în zootehnia tării, 
cu o încărcătură la suta de hectare 
teren agricol de 52,5 bovine, din care 
25 vaci, precum și de 99 ovine.

Mai întii să vedem ce lucrări au 
fost prevăzute a se realiza în acest 
an cu aceste fonduri. întreprinderea 
pentru executarea lucrărilor de im- 
bunătățire a pajiștilor a stabilit să 
se facă fertilizarea cu îngrășăminte 
chimice a unei suprafețe de 41 500 ha, 
lucrări de regenerare a pajiștilor prin 
reinsămințare pe 5 000 ha, aplicarea 
de amendamente calcaroase pe 1 500 
ha, combaterea eroziunii pe 600 ha, 
desecarea ‘ '
3 500 ha. 
răcini și 
40 000 ha. 
fîntîni și 
sezonul pastoral. Cu toate condițiile 
puțin favorabile din primăvară, de la 
începutul anului au fost fertilizate 
cu îngrășăminte chimice 25 850 ha, 
au fost defrișate 2 020 ha, iar alte 
25 240 au fost curățate de mărăcini 
și nivelate de mușuroaie. De aseme
nea. pe 816 ha s-au efectuat lucrări 
de regenerare a pajiștilor, 267 ha au 
fost tratate cu amendamente calca
roase, pe 800 ha s-au organizat lo
turi semincere. iar pe 260 ha s-au e- 
xecutat lucrări antierozionale.

O grijă deosebită s-a manifestat și 
in această primăvară față de întreți
nerea pășunilor in comunele Ariniș, 
Săpința, Șomcuta Mare, Recea. Cim- 
pulung la Tisa, Suciu de Sus. Giu- 
lești, Ieud. Lăpuș. Ulmeni. Tăuți Mă- 
gherăuș, Săcălășeni și altele, unde 
s-a executat un mare volum de mun
că și unde consiliile populare și coo
perativele agricole de producție au 
mobilizat crescătorii de animale la 
executarea unor lucrări de calitate 
pe pășuni. Acolo unde s-au făcut lu
crări fundamentale (desțelenire și 
reînsămînțare) s-au realizat produc
ții mari de masă verde, de peste 
25 000 kg la ha pe cele semănate,

Co-

a 1 200 ha, defrișarea a 
lucrări de curățiri de mă- 
nivelări de mușuroaie pe 
precum și construirea a 125
14 tabere, de vară pentru

18 000 kg la ha pe cele redresate și 
de 12 000—14 000 kg la ha pe cele fer
tilizate, față de numai 4 000—5 000 kg 
la ha, in medie, înainte de aplicarea 
acestui complex de

Să luăm, de pildă, 
care in ultimii 5 ani 
ha de pășuni, dintre 
ațit de. .epuizate incit nu mai produ
ceau nici pf'pirig. Am revăzut acum 
aceste pășuni pe. care în aprilie încă 
se mâi lucra1. Nu-ți vine să crezi că 

■pe aceste soluri sărace s-a putut în
chega un astfel de covor de iarbă vi- 
furoasă. L-am întrebat pe directorul 
ntreprinderii de executare a lucrări

lor de îmbunătățire a pajiștilor, to
varășul Grigore Pop, cit s-a chel
tuit pentru fiecare hectar de pășune 
de aici pină in stadiul actual. Ni s-a 
răspuns Că 3 500 lei la ha în cazul ce
lor semănate și tarlalizate. Iată deci 
cit de mare e răspunderea celor ce 
gospodăresc acest avut, aceste impor
tante sume puse la îndemina zooteh
niei. Tocmai despre această răspun
dere am angajat un dialog cu tova
rășul Victor Benciu, viceprima- 
rul comunei Ariniș. care ne-a însoțit 
pe pășunea de la Tămășești.

— îmbunătățirea pășunilor pe baza 
investițiilor acordate de către stat — 
ne-a spus el — ne-a permis să 
sporim numărul animalelor din 
comună, ajungind acum la 1 420 bo
vine și 3 450 ovine. Anul trecut am 
contractat cu statul aproape 100 tone 
de carne numai de la gospodăriile 
populației - din comună, iar lapte nu
mai de aici, din satul Tămășești. s-a 
livrat peste 65 000 1. Anul acesta tă- 
mășeștenii au contractat cu . ‘.0 000 
litri mai mult.

Ce fac locuitorii satelor pentru a 
contribui și ei la ameliorarea pășu
nilor ? La Ariniș. ca de altfel la fie
care consiliu popular comunal din 
județ, există un program pe 5 ani de 
fertilizare și exploatare a pășunilor. 
Conform acestui program, din veni
turi proprii comuna va aloca în a- 
ceastă perioadă 125 000 lei pentru 
fertilizare și va executa prin munca 
voluntar-patriotică a cetățenilor lu
crări de întreținere in valoare de a- 
proape 60 000 lei. La finele cincina
lului actual producția de masă verde 
la hectar pe întreaga 
pășune de aici va fi 
30 000 kg.

Din păcate, nu peste 
cest spirit de bună gospodărire a pă
șunilor. în timp ce în numeroase co
mune consiliile populare au mobili
zat locuitorii la acțiunile de curățire 
a pășunilor și de reparare a adăpos
turilor și adăpătoarelor, executindu- 
se lucrări in valoare de zeci de mii 
de lei, în altele, ca Vișeu de Sus, 
Dragomirești, Vișeu de Jos, Asuaju 
de Jos — consiliile populare și coo
perativele agricole de producție lasă 
ca toate lucrările să fie executate de 
întreprinderea de specialitate. Spri
jinului acordat de stat trebuie să i se 
răspundă cu aceeași măsură : toți lo
cuitorii Maramureșului să participe 
la lucrările de imbunătățire a pajiș
tilor naturale.

lucrări.
comuna Ariniș, 
a ameliorat 427 
care, unele erau

suprafață de 
de aproape

tot există a-

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Sclntell"

imagine cotidiană la Combinatul chimic Tirnăveni Foto ; E. Dichiseauu
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VIZITMRESEDINIELIJI REPUBUCIL ARABE siriene, hafez el assad

La întilnirea protocolară

Mii de locuitori ai Capitalei au salutat cu stimă pe cel doi președinți

(Urmare din pag. D (Urmare din pag. I)
vor 
vor 
vor 
fața 
care

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
Hafez El-Assad

cupati de a obține succese In reali
zarea înțelegerilor de. la Helsinki cu 
privire la securitatea și colaborarea 
pe continent. Știm că dacă vom 
realiza în Europa o colaborare mai 
bună, aceasta se va răsfrînge pozitiv 
și în regiunea Mediteranei și în O- 
rientul Apropiat, ca și asupra păcii 
în întreaga lume. Am sosit, cu o zi 
înainte, din vizita făcută în Turcia, 
unde am discutat, pe lingă problemele 
bilaterale, și despre necesitatea dez
voltării colaborării în Balcani, a solu
ționării pașnice a problemei cipriote, 
transformării Balcanilor într-o zonă 
a păcii și colaborării. Este de înțeles 
că și Siria este interesată ca în Bal
cani, în Cipru, în Mediterana să se 
realizeze o pace trainică și o colabo
rare multilaterală.

Sintem deosebit de îngrijorați de 
faptul că situația din Orientul Mijlo
ciu continuă să rămînă nesoluționată. 
România se pronunță constant pentru 
rezolvarea politică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, pentru retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocupa
te în urma războiului din 1967, pen
tru soluționarea problemei poporului 
palestinean — inclusiv pentru consti
tuirea unui stat palestinean indepen
dent — pentru o pace trainică și 
dreaptă care să asigure integritatea 
și suveranitatea tuturor statelor din 
această zonă.

Actualmente, situația din Orientul 
Mijlociu s-a complicat ca urmare a 
evenimentelor tragice din Liban. Ro
mânia apreciază că este necesar să 
se ajungă la încetarea cit mai grab
nică a luptelor din această tară, la 
realizarea unor înțelegeri corespun
zătoare între forțele politice și so
ciale din Liban, care să asigure in
tegritatea și suveranitatea țării, dez
voltarea sa economico-socială inde
pendentă. O asemenea soluționare a 
problemelor din Liban va trebui să 
excludă o intervenție străină în tre
burile sale interne. In fond, realiza
rea unei păci trainice în Orientul 
Mijlociu va avea o influență pozitivă 
asupra dezvoltării economico-sociale 
independente a tuturor statelor. 
Fără îndoială că, dacă țările intere
sate consideră că trebuie să se în
trunească Conferința de la Geneva, 
va trebui să se realizeze acest lucru. 
Esențialul, după părerea noastră, este 
de a se folosi toate căile posibile 
pentru a se găsi cit mai rapid o so
luție pașnică.

Desigur, pe agenda internațională 
se află multe probleme, printre care 
și dezarmarea, și în primul rind 
dezarmarea nucleară.

O altă problemă deosebit de im
portantă este aceea a lichidării sub
dezvoltării, a făuririi noii ordini e- 
conomice internaționale, care să 
ducă la înlăturarea vechilor rapor
turi de inechitate și să asigure de
plina egalitate în drepturi, relații cu 
adevărat echitabile între toate sta
tele. România și Siria, ele însele 
țări în curs de dezvoltare, sînt vital 
interesate în soluționarea pozitivă a 
acestor probleme. Doresc să mențio
nez cu multă satisfacție conlucrarea 
activă între statei» noastre în a- 
ceastă direcție. Cei doi președinți

SUCEAVA. — în acest an, zestrea 
edilitară a orașului Șiret se va îm
bogăți cu noi obiective sociale, pen
tru realizarea cărora constructorii 
depun eforturi susținute. Este vorba, 
între altele, de o creșă cu 100 de 
locuri, precum și de un internat cu 
peste 200 de locuri și o cantină mo
dernă destinate elevilor liceului din 
localitate. Tot aici, prin grija ofi
ciului județean de turism, se află 
într-un stadiu avansat lucrările de 
amenajare la viitorul han turistic 
care va dispune de locuri de cazare 
în camere confortabile, un restaurant 
și un magazin de artizanat. (Gheor
ghe Parascan).

VRANCEA. — Din programul de 
gospodărire și înfrumusețare a loca
lităților au fost executate pînă acum 
lucrări a căror valoare reprezintă 
peste 70 la sută din prevederile 
pe acest an. Prin contribuția în mun
că a cetățenilor s-au construit și re
parat străzi cu o suprafață de •-

Soluționarea democratică, în Inte
resul tuturor națiunilor, a proble
melor complexe ale vieții interna
ționale necesită participarea activă 
a tuturor statelor, fără deosebire de 
mărime, și, în primul rînd, a țărilor 
mici și mijlocii. In această direcție, 
este ■ necesar să crească rolul Orga
nizației Națiunilor Unite, al altor 
organisme internaționale, care oferă 
posibilitatea participării organizate 
a tuturor națiunilor la viața inter
națională.

Aș dori să exprim convingerea, 
Btimate tovarășe președinte, că vizita 
dumneavoastră va marca un moment 
important în dezvoltarea viitoare a 
colaborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Baas Arab Socia
list, dintre popoarele român și sirian.

Cu această convingere doresc să 
toastez :

în sănătatea dumneavoastră, to
varășe președinte, și a stimatei 
doamne Assad ;

pentru progresul și bunăstarea 
poporului sirian prieten ;

pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre Româ
nia și Siria ;

pentru pace și colaborare In în
treaga lume ;

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

răspund ovațiilor

proape 800 000 mp și peste 600 km 
de drumuri, s-au executat lucrări de 
îndiguiri pe o lungime de peste 70 
km, s-au construit și amenajat nu
meroase baze sportive, solarii și te
renuri de joacă pentru copii, au fost 
plantați aproape 400 000 de arbori și 
pomi fructiferi. (Dan Drăgulescu).

COVASNA. — In orașul Covasna. 
renumit prin izvoarele sale de apă 
minerală, se află în faza finală de 
construcție un nou hotel balnear cu 
100 de locuri, aparținînd Uniunii na
ționale a cooperativelor agricole de 
producție. Hotelul, care va fi dat în 
folosință în toamna acestui an, va 
dispune de o bază de tratament pro
prie — băi calde cu apă minerală, 
băi cârbogazoase, împachetări cu 
nămol. (Tomori Gâza).

VÎLCEA. — Din inițiativa Direcției 
județene pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale, la Rm. Vîlcea a 
fost inaugurat un centru de infor

poziție clară și fermă împotriva a- 
gresiunii și împotriva ocupației și ați 
luat apărarea drepturilor naționale 
ale poporului arab palestinean. Am 
constatat personal cit de mult v-a 
preocupat criza din Orientul Mijlo
ciu și cite eforturi depuneți pentru 
a-i găsi o soluție justă. în cursul în- 
tîlnirilor noastre ați înțeles limpede 
situația, precum și eforturile sincere 
depuse de Siria pentru instaurarea 
unei păci juste, eforturi care în
totdeauna s-au lovit de încăpățî- 
narea Israelului de a persevera în 
agresiunea sa. El a sfidat opinia pu
blică internațională, fiind susținut da 
imperialismul mondial.

Președintele Assad și-a exprimat 
îngrijorarea față de situația gravă 
existentă în Liban, creată ca urmare 
a unui complot împotriva intereselor 
acestui popor și a cauzei palestinene. 
Subliniind că evenimentele din Liban 
afectează și securitatea Siriei, pre
ședintele Assad s-a pronunțat pentru 
soluționarea grabnică a conflictului, 
folosindu-se în acest scop calea trata
tivelor și nu a înfruntărilor armate. 
Aceasta ar corespunde atît interese
lor vitale ale poporului libanez, cit și 
cauzei păcii și securității în zona 
Orientului Mijlociu și în întreaga 
lume.

Domnule președinte,
Aș dori să-mi exprim convingerea 

mare și orientare profesională. El o- 
feră tinerilor largi posibilități de in
formare privind rețeaua școlilor și 
liceelor de specialitate din județ, noile 
obiective industriale care se vor con

PE SCURT DIN ȚARA
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT :

strui în Vîlcea în actualul cincinal, 
formele de calificare la locul de 
muncă. (Ion Stan ci u).

ALBA. — Pentru elevii din județ, 
biroul de turism pentru tineret orga
nizează în perioada vacanței de vară 
excursii tematice cu un bogat con- 

deplină că discuțiile pe care le vom 
purta in cursul vizitei noastre 
întări relațiile noastre trainice, 
adinei identitatea de vederi și 
unifica eforturile noastre în 
problemelor internaționale de 
depind. în mare parte, viitorul uma
nității, în lumina principiilor comune 
din care se inspiră cooperarea noas
tră in diverse domenii. Nu am nici 
o îndoială că la încheierea acestei 
întîlniri, așa după cum s-a întîmplat 
în trecut și așa după cum se va în- 
timpla și în viitor, prietenia noastră 
și cooperarea noastră sinceră vor fi 
mai trainice.

Permiteți-mî. domnule președiițte, 
să vă mulțumeăc' sincer încă o dată 
atît dumneavoastră, cît și soției dum
neavoastră, în numele meu personal, 
în numele soției mele și al delega
ției arabe siriene pentru ospitalitatea 
generoasă ce ne este oferită.

Vă transmit, drag prieten, atît dum
neavoastră, cît și soției dumneavoas
tră cele mai sincere urări de feri
cire, iar poporului român prieten 
mult progres și prosperitate.

Permiteți-mi acum să ridic paha
rul în sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a doamnei Elena 
Ceaușescu ;

pentru poporul român ;
pentru întărirea relațiilor de prie

tenie dintre poporul arab sirian și 
poporul român I (Aplauze).

ținut educativ și documentar la 
locuri și monumente istorice, pentru 
a cunoaște momente importante ale 
istoriei patriei. Iată cîteva dintre tra
seele unor asemenea excursii : „Pe 

urmele armatei române în războiul 
de independență", „Urme și cetăți 
daco-romane“, „Să cunoaștem capi
tala patriei noastre socialiste". (Ște
fan Dinică).

SIBIU. — La Agnita, oraș care în 
ultimii ani cunoaște o importantă

SOSIREA In capitală
La invitația secretarului general al 

Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, sîm- 
bătă după-amiază a sosit în Capi
tală. într-o vizită oficială de prie
tenie in țara noastră, secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez El-Assad. împreună cu 
soția, Anisse El-Assad.

'V' ' , *> :

dezvoltare atît pe plan economic, cît 
și social-edilitar, a început construc
ția unui mare complex comercial 
menit să satisfacă în mai bune con
diții cerințele de aprovizionare și de 

consum ale localnicilor. Modernul 
complex, integrat rețelei comerciale 
a cooperației de consum, este pre
văzut a fi înălțat pe trei niveluri, 
unde vor funcționa, printre altele, 
un magazin alimentar cu autoservire, 
un restaurant și o unitate hotelieră. 
(Nicolae Brujan).

’e aeroportul internațional Otopenl

Este a patra întîlnire care are loc 
între președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez El-Assad, aceste contacte 
succesive la nivel înalt, de la Bucu
rești și Damasc, reprezentând un fac
tor important in evoluția continuă 
și rodnică a relațiilor dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

Cursul mereu ascendent al rapor
turilor româno-siriene este ilustrativ, 
fără îndoială, și pentru bunele rela
ții pe care România le întreține cu 
toate statele arabe, cu toate țările 
care au pășit pe calea dezvoltării 
independente, relații întemeiate pe 
promovarea intereselor reciproce, pe 
solidaritate militantă și trainică prie
tenie.

Primirea călduroasă făcută distin
șilor oaspeți a confirmat, o dată in 
plus, legăturile strînse care există 
între România și Siria, între Parti
dul Comunist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist. între popoarele român 
și sirian.

Ceremonia sosirii s-a desfășurat pe 
aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portretele pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Hafez 
El-Assad, încadrate de drapelele 
de stat ale celor două țări. Pe mari 
pancarte erau înscrise urările : 
..Bun sosit în Republica Socialistă 
România secretarului general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El-Assad“ ; ,,Să se dezvolte 
continuu relațiile de prietenie, cola
borare și solidaritate dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Arabă Siriană, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale".

In întâmpinarea 
au venit tovarășul 
și tovarășa Elena

Erau prezenți 
Mănescu, Emil 
Cioară, Janos Fazekas, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu. Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, alți membri ai guver
nului, conducători de instituții cen
trale, generali.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Damasc, Emilian Manciur, și 
ambasadorul Siriei la București, 
Walid Al-Moualem.

Se aflau, de asemenea, șefi de

înalților oaspeți 
Nicolae Ceaușescu 
Ceaușescu.
tovarășii Manea 
Bobu, Gheorghe

DOLJ. — Timp de două zile, la Cra
iova s-au desfășurat lucrările unui 
interesant simpozion național cu 
tema „Organizarea și conducerea 
unităților de transport feroviar in 
condițiile revoluției științifice și teh
nice", organizat de Comitetul jude
țean Dolj al P.C.R., Academia „Ște
fan Gheorghiu", Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor și Re
gionala de căi ferate Craiova. La 
simpozion s-au prezentat aproape 40 
de comunicări științifice privind as
pecte concrete referitoare la optimi
zarea și sporirea capacității de trans
port, creșterea eficienței economice 
în transportul feroviar, perfecțio
narea sistemului informațional, îm
bunătățirea conducerii și organizării 
activității de expediție și altele. 
(Nicolae Băbălău).

IAȘI. — In ultimul deceniu, în ju
dețul Iași au fost construite și date în 
folosință 1 320 săli de clasă și 7 416 
locuri în internate școlare. In mo
mentul de față se mai află în con

misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră.

La ora 18,15, aeronava a aterizat.
La scara avionului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au urat un cordial bun 
sosit în România președintelui Hafez 
El-Assad și doamnei Anisse EI- 
Assad. Cei doi șefi de stat și-au 
strîns mîinile cu prietenie, s-au îm
brățișat. La rîndul lor, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Anisse 
El-Assad s-au salutat cu căldură.

Președintele Hafez El-Assad ■ 
prezentat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu persoanele oficiale care îl 
însoțesc în vizita sa în țara noastră : 
Abdel Halim Khaddam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul afacerilor externe, Fawzi 
Al-Kayali, ministrul culturii și o- 
rientării naționale, Mohamed Al- 
Imady, ministrul economiei și co
merțului exterior, Ahmad Iskandar 
Ahmad, ministrul informațiilor, Adib 
Al-Daoudy, consilier politic al pre
ședintelui Republicii Arabe Siriene.

în continuarea ceremoniei, coman
dantul gărzii militare a prezentat 
onorul. Au fost intonate apoi im
nurile de stat ale celor două țări, iar 
In semn de salut s-au tras 21 de 
salve de artilerie. Cei doi președinți 
au trecut în revistă garda de onoare. 
A urmat prezentarea personalităților 
române și a șefilor misiunilor diplo
matice.

Numeroși bucureștenl veniți la ae- 
report, precum și tineri sirieni car» 
studiază în România au participat cu 
însuflețire la reintîlnirea dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
El-Assad, au aclamat pentru întărirea 
prieteniei și colaborării multilaterale 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre.

In această atmosferă semnificativă 
pentru bunele relații româno-siriene, 
președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
El-Assad au părăsit aeroportul, într-o 
mașină escortată de motocicliști. De 
aici și pînă la reședința rezervată 
înalților oaspeți, mii de locuitori al 
Capitalei au întîmpinat cu sentimen
te de profundă stimă pe cei doi șefi 
de stat. Din mașina deschisă, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
El-Assad au răspuns cu cordialitate 
aplauzelor îndelungi și manifestărilor 
de prietenie ale mulțimii.

strucție alte peste 100 săli de clasă, 
din cele 439 săli noi prevăzu
te a se realiza în actualul cin
cinal. De asemenea, zestrea învă- 
țămintului urmează să se îmbogă
țească pînă în 1980 cu 3 676 locuri In 
internate și 2 000 locuri în cămine de 
copii, noi săli de sport etc. (Manole 
Corcaci).

TIMIȘ. — Pe raza comunei Dudeștii 
Vechi din cîmpia Banatului a fost 
inaugurat un șantier de hidroamelio
rații organizat din inițiativa Comite
tului județean Timiș al U.T.C. Be
neficiind de asistența tehnică a spe
cialiștilor de la T.C.I.F. Timișoara — 
unitate care amenajează in această 
uzină un amplu sistem de desecări 
și îmbunătățiri funciare — tinerii 
brigadieri, elevi ai liceelor din județ, 
și-au propus să execute un canal 
colector lung de 5 km, contribuind 
astfel la scoaterea de sub influența 
negativă a excesului de umiditate * 
unei suprafețe de 7 000 de ha teren 
arabil. (Cezar Ioana).
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„Studii de istorie a naționalităților tv
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și a înfrățirii lor cu națiunea română"
PROGRAMUL 1

8.30 Deschiderea programului.
8.40 Tot Înainte !
9.35

NAȚIONALITATEA GERMANĂ
Istoria națiunii române si 

a naționalităților care s-au 
așezat in decursul veacu
rilor. alături de români, pe 
teritoriul patriei noastre a- 
rată că dacă limba, unele 
particularități psihice și 
trăsături spirituale i-au di
ferențiat pe oamenii mun
cii de naționalitate deosebi
tă. factori deosebit de 
importanți, precum munca 
și condițiile de viată comu
ne, aceleași aspirații de a-și 
făuri în libertate un trai 
mai bun, lupta împotriva 
clasglor exploatatoare și a 
cotropitorilor care treceau 
țara prin foc și sabie i-au 
apropiat și au determinat, 
în decursul veacurilor, 
strînsa prietenie și colabo
rarea lor frățească.

Această realitate speci
fică istoriei României este 
pregnant pusă in evidentă 
de volumul referitor Ia 
N aționalitatea germană, re
cent apărut în Editura po
litică în cadrul seriei de 
Studii de istorie a naționa
lităților conlocuitoare din 
România și a înfrățirii lor 
cu națiunea română, initia
te de Academia de științe 
sociale și politice.

Elaborat tn cadrul Cen
trului de științe so
ciale din Sibiu, volumul 
se referă la istoria comuni
tății săsești, de la începu
turile așezării în Transilva
nia și pînă în secolul al
XVI- lea, urmînd ca istoria 
acestei populații în secolele
XVII— XX, precum și a 
șvabilor din Banat să for-- 
meze obiectul altor volume.

Un deosebit interes în 
cadrul volumului prezintă 
studiul referitor la așeza
rea sașilor în Transilvania 
și aportul lor la dezvolta
rea societății feudale româ
nești (autor Thomas Năg- 
ler). Trebuie remarcat că 
originea și începuturile co
lonizării sașilor în acest 
vechi tinut românesc au 
format dintotdeauna teme 
de preferință ale istoriogra
fiei săsești, dar în atenția 
cercetărilor mai vechi a 
stat mai ales preocuparea 
de a identifica locurile de 
origine ale sașilor și mai

puțin fenomenul Însuși al 
colonizării. Studiul la care 
ne referim este prima în
cercare scrisă în limba ro
mână — pe deplin izbu
tită de altfel — de a pre
zenta fenomenul colonizării 
sașilor in întreaga sa com
plexitate. In concordanță 
deplină cu realitățile istori
ce. folosind bogăția de ar
gumente pe care o oferă ar
heologia, lingvistica, topo
nimia, ca și izvoarele isto
rice, studiul evidențiază 
că la data colonizării 
sașilor (mijlocul veacului 
al XII-lea), pe întreaga în
tindere a Transilvaniei lo
cuiau românii autohtoni, 
urmașii dacilor romanizați

fruntările permanente din
tre orășenime și 
participarea plebei săsești 
la răscoalele iobagilor, uni
tatea care s-a făurit in 
numeroase împrejurări în
tre iobagi, fără deosebire de 
naționalitate, ca și între oră
șenii romani, maghiari și 
sași în lupta împotriva no
bilimii. Studiul ar fi ciști- 
gfet. fără îndoială. în sub
stanță prin aprofundarea 
documentării. îndeosebi prin 
valorificarea mai bună a 

de informație pe 
conțin in această 
arhivele transil-

bogătiei 
care o 
privință 
vane.

Conviețuirea seculară a 
populației autohtone româ-

’note de LECTURA

Fructele în alimentație
Alături de legume, fructele sint principala sursă de vitamine și să

ruri minerale necesare organismului. De aici, necesitatea prezenței lor in 
alimentație. Valoarea nutritivă a fructelor, locul lor în hrana de fiecare 
zi constituie obiectul convorbirii de fată cu conf. dr. CONSTANTIN DU
MITRESCU. de la Clinica de nutriție și boli metabolice din București.

în 
societatea 
flîndu-se 
timp, în stadiul 
mului timpuriu, 
statul feudal fiind în esență 
constituite. Analizînd în de
taliu realitățile românești 
din perioada contemporană 
începuturilor sașilor, studiul 
înfățișează totodată rapor
turile care s-au dezvoltat 
între românii autohtoni și 
sașii nou veniti; el recon
stituie — pe alocuri ipote
tic, din cauza insuficienței 
izvoarelor — structurile so- 
cio-economice ale 
originari, pune in 
contribuția eficientă 
tei populații, care 
din zone economicește mai 
avansate. Ia dezvoltarea for
țelor de producție și accele
rarea procesului de urbani
zare, 
retine 
unor 
noi, 
vor răsfrîr.ge in chip stimu
lator asupra cercetării ulte
rioare consacrate acestui 
subiect.

Abordind într-un studiu 
aparte (autor Carol Gollner) 
problematica luptei sociale 
în orașele din Transilvania 
în epoca feudalismului dez
voltat, volumul relevă con-

timpul stăpînirii romane, 
românească 
deja.

a-
în acel 
feudalis- 

clasele și

sașilor 
lumină 
a aces- 

venea

Autorul 
de 

teorii
care cu

nu se 
emiterea 

ipoteze
la 

și
siguranță se

Ffaptul 
■divers I------------

— Ce loc ocupă fructele in alimen
tația oamenilor suferinzi ?

— în cazul persoanelor obeze, hi
pertensive ori cu artrite, gută, dife
rite boli de piele, reumatism, unele 
boli ale intestinului și rinichilor,, 
consumul de fructe este deosebit de 
indicat, depășind la sugestia medi
cului rația obișnuită. în tratamentul 
acestor boli se recomandă chiar zile 
cind alimentația este compusă exclu
siv din legume și fructe nefierte. de 
preferință, rase. Trebuie menționat 
că. datorită valorii calorice mici a 
majorității fructelor proaspete (cu 
excepția strugurilor, prunelor), a- 
ceastă cură de crudități sau de fruc
te nu poate dura decît cel mult 3—4 
zile și excepțional mai mult 
zile). De aceea,. nu se pot 
„zile de fructe" la bolnavii 
slăbiți, la anemici sau la cei 
grave nervoase.

— S-a demonstrat din punct de ve
dere științific că prin consumul 
fructelor se echilibrează metabolis
mul. crește rezistenta față de infec
ții și intoxicații, este detoxificat or
ganismul, se păstrează o dentitie 
sănătoasă ș.a. Se poate spune că 
fructele sint absolut indispensabile 
unei bune funcționări a organismu
lui și prin faptul că, împreună cu le- 

unica sursă de 
motivul pentru 

să lipsească din

Film serial pentru copii: Bllndul 
Ben — episodul II.
Viata satului.
Ce știm și ce nu știm despre... 
Bucuriile muzicii. Concert primit 
din partea Televiziunii din R.D.G. 
De strajă patriei — Ziua grănice
rilor.
Tertx.
Album duminical: La cererea a- 
matoriior de...
Film serial: Varianta Omega. Pro
ducție a Televiziunii sovietice. E- 
pisodul IV.
Trei destine gemene. (Reportaj TV). 
Fotbal: Transmisiuni directe alter
native din semifinalele ,.Cupei 
României44: Steaua — F. C. Bihor 
și Universitatea Craiova — C.S.U. 
Galați. în pauză: Derby-ul de 
galop de la Ascot.

19.00 Micul ecran... pentru cei mici.
19.30 Telejurnal.
20,00

10.00
11.10
11.40

12,30

| Fiul, ca și 
tatal

13.00
13.05

cii medievale românești — 
nobilime. ■ Transilvania. Țara Româ

nească și Moldova — cum 
este întărirea relațiilor 
și unității lor economice, 
devenită conștiință colecti
vă și parte componentă a 
unei mai largi și complexe 
conștiințe de unitate (autor 
Radu Manolescu). Se evi
dențiază faptul că în dez
voltarea legăturilor econo
mice dintre țările române 
un rol important au avut și 
meșteșugarii și negustorii 
sași, mai ales cei din ora
șele Brașov, Sibiu și Bistri
ța, care. începînd cu seco
lul al XIV-lea, au întreți
nut strînse relații comercia
le cu Moldova și Țara 
Românească. Elemente noi 
și interesante privind co
laborarea fructuoasă dintre 
români, sași și maghiari pe 
plan cultural aduce studiul 
despre interferențe în do
meniul tiparului în " 
silvania secolului al 
lea (autor Pavel Binder).

Deși nivelul științific al 
studiilor 
elude 
mul se 
blu. ca 
tribuție 
gatelor
țuirii și luptei comune a 
poporului român cu națio
nalitatea germană și impli
cit la cultivarea și întărirea 
continuă a prieteniei și 
unității dintre oamenii 
muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționali
tate.

Avînd atît de bogate tra
diții. această unitate fră
țească a dobindit în socie
tatea noastră socialistă te
meiuri de nezdruncinat da
torită deplinei egalități în 
drepturi de care se bucură 
toți oamenii muncii, indi
ferent de naționalitate, con
dițiilor ce au fost create 
pentru manifestarea plena
ră a naționalităților con
locuitoare în viata politică, 
economică și culturală a 
tării, ca rezultat al înfăp
tuirii politicii consecvente 
marxist-leniniste a Parti
dului Comunist Român.

15,30

15,40
17,00

20,30

22,05

22,25

VIZITA PREȘEDINTEL UI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN RE
PUBLICA TURCIA.
Film artistic: Casablanca, tn dis
tribuție: Ingrid Bergman și Hum
phrey Bogart.
întîlnire cu publicul 
Badea.
24 de ore.

PROGRAMUL 2

Doina

de-nești cu cea săsească a 
terminat, in mod firesc, o 
întrepătrundere permanen
tă a valorilor lor materiale 
și spirituale, pe Cele mai 
diferite planuri. Modul în 
care și-a găsit reflectare 
această întrepătrundere in 
procesul de urbanizare și 
dezvoltare arhitectonică a 
unor orașe ale Transilvaniei 
(Sibiu, Bistrița și Brașov) 
formează obiectul unui alt 
studiu cuprins in volum, 
aparținînd unui arhitect 
(Paul Niedermaier). Studiul 
se remarcă printr-o impre
sionantă 
fică în 
voarelor
grafiei mai vechi, 
printr-o intuiție neobișnui
tă și printr-un mare simț 
istoric al realcătuirii vechii 
arhitecturi urbane 
vane. In foarte 
locuri se simte
torul nu este de fapt isto
ric. dar, neîndoielnic, acest 
studiu devine o lucrare 
fundamentală și de referin
ță pentru oricare specialist 
al vieții urbane medievale 
din țara noastră.

In tematica volumului fi
gurează și un asemenea as
pect esențial, atit de ca
racteristic pentru evoluția 
istorică a celor trei provin-

rigoare științi- 
utilizarea iz- 

și a biblio- 
dar și

transil- 
puține 

că au-

Tran- 
XVI-

le in- 
volu- 

ansam-

pe care 
este inegal, 
înscrie, în 
o remarcabilă con- 
la cunoașterea bo- 
traditii ale convie-

10.00—11.30 Matineu simfonie. 
20.30
20.55
21,40

Eroi îndrăgiți de copil. 
Dansuri simfonice.
Film serial : Lucas Tanner.

/
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PROGRAMUL 1

16.00
15.30
19.00
19.25
19.30
20.00
20.25
21,20

22,10

17,00
17,05

17,15

Teleșcoală.
Emisiune tn limba maghiară.
Elogiu maturității.
1001 de seri.
Telejurnal.
Restituiri istorice.
Cel mai bun continuă.
Roman-foileton: „Țăranii" — pro
ducție a televiziunii poloneze. E- 
pisodul 1: „Boryna".
24 de ore.

PROGRAMUL 2

Telex.
Partid, lumina tinereții. Program 
de cintece In interpretarea corului 
ansamblului artistic al C.C. al 
U.T.C.
Film artistic: „Dragul meu soț șl 
eu" — producție a studiourilor de 
televiziune din R. D. Germană. 
Premieră pe țară. Cu: Angelica 
Domrdse. Klaus Plontek, Rolf 
Hoppe, Ernst Kahler. Michael 
Gwisdek. Regia Klaus Gendries.
Emisiune muzlcal-coregrafică.
1001 de seri.

gumele, reprezintă 
vitamină C. Este și 
care ele nu trebuie — ...---------
alimentație în nici un anotimp, tn 
rația zilnică a omului sănătos se 
recomandă 300—500 grame de fructe 
de sezon, iar pentru gravide, pentru 
tinerele mame care alăptează și pen
tru copii — o cantitate chiar mai 
mare. Condiția este consumarea lor 
eșalonată, pe tot parcursul zilei.

Cu titlu informativ, menționăm că 
vitamina A se găsește în cantitate 
mare in măceșe, caise, prune usca
te. afine. mu
re. căpșuni, fragi, 
zmeură, 
piersici : 
na C — 
fructele, 
ales în 
coacăze, 
portocale, lămîi, grepfruturi, agrișe, 
fragi, căpșuni ; vitamina B, — în ge
neral, in toate fructele, dar în can
tități mai mari în nuci, alune, casta
ne, prune și struguri ; vitamina B2 
se află în cantități mai mari in pru
ne uscate, caise, pere, piersici, coa
căze, citrice ș.a.

— Cum trebuie 
te păstra cit mai 
tritivă a fructelor 
de vitamine fi săruri minerale?

— Toate pregătirile de curățare, 
spălare, radere sau mărunțire (cind 
este cazul) se vor face cit mai re
pede posibil și numai inainte de 
consumare, deci fără a se ține mult 
în apă, pentru a se păstra o canti
tate cit mai mare de vitamine și să
ruri. Fructele se vor spăla bine, 
bucată cu bucată, sub jet de apă 
rece, în scopul îndepărtării eventua
lilor germeni sau ouă de paraziți 
(atenție la zona codiței la fruc
tele mari 1) și se vor curăța de păr
țile nesănătoase. Este important, de 
asemenea, ca fructele să nu fie con
sumate excesiv de răcite (de la fri
gider). pentru a nii da reflexe gas
trice neplăcute, soldate uneori cu 
balonări, crampe, tulburări digestive, 
intestinale. In situații deosebite 
și în lipsa danturii, fructele nu se 
vor da crude. ci sub formă 
de chisel, geleu, suc, gelatină și 
mai pufin sub formă de compot, 
deoarece, prin fierbere, se pierde 
cea mai mare parte 
Este important, de 
fructele consumate să 
bună. Fructele vechi, 
gradate, deshidratate 
tăti de celuloză greu de digerat, care, 
nu rareori, poate provoca o stare de 
disconfort digestiv.

cireșe, 
vitami- 

in toate 
dar mai 
măceșe, 

mure.

'OMUL Șl VIAȚA

RAȚIONALĂ

procedat pentru a 
mult valoarea nu- 
crude. bogăția lor

ci sub 
suc, gelatină

de 
se 

din vitamine.
asemenea, ca 
fie de calitate 
veștejite, de- 
conțin eanti-

Dr. Adolf 
ARMBRUSTER

18,50
19,25
19,30 Telejurnal.

Film serial pentru eopil: Bltndul 
Ben.
Desene animate.
loan Slavici. (Documentar ar
tistic).
Telex.
Grădinile orașului tn '76.
Armonii intime.

SPECTACOL MOLIERE LA TEATRUL DE COMEDIE

*

de 
pe

esti-
Tea-

cea

CRONICA TEATRALĂ

Debutul stagiunii 
vale a fost făcut de 
trul de Comedie cu 
dinții comedie mai impor
tantă a lui Moliere : „Ză
păcitul". Operă de tine
rețe. scrisă in versuri după 
un mode) străin (o piesă a 
lui Niccolo Barbieri. zis 
Bel tram). „Zăpăcitul" 
poartă o puternică ampren
tă a commediei deU’arte. a 
tipurilor ei caracteristice, a 
măștilor ei (întîlnim 
pe Truffaldino. 
Mascarillo. 
pluri de 
Arlechino 
precum și 
mice caracteristice aceste- 

travestiuri. încurcături, 
coinci- 
comice 

Moliere

aici 
Pa n doi f o, 

celebrele cu- 
îndrăsostiti. pe 
• și Briguella),
procedeele co-

Ilustrată estlvalâ dintr-un nou 
și modern cartier bucureștean 

— Drumul Taberei
Foto : S. Cristian

ia :
qui pro quo-uri, 
dențe. acumulări 
etc. Geniul lui 
îl regăsim aici în liberta
tea utilizării și strălucirea 
fructificării tiparelor cris
talizate ale comediei. în bo
găția psihologică pe care o 
conferă unora dintre eroi. 
•Mecanismul comic princi
pal al acestei piese rămîne 
totuși unul de situații *Și  
anume cel indicat de Mo
lifere însuși atunci cind 
și-a intitulat piesa : „Ză
păcitul" sau „Contra
timpul". Există mereu un 
asemenea contratimp ge
nerator de noi împrejurări 
comice — între Lelio si

I

(8—11 
institui 
foarte 

cu boli 
fructe"

I
I

valetul său Mascarillo 
așa incit „Zăpăcitul", fără 
să vrea și contrar proprii
lor interese, divulgă, de
joacă — prin naivitatea sa, 
prin buna sa credință, prin 
generozitatea sa. prin en-

Mascanllo
vor trage și vicleniile lui 
Scapin și. mai tîrziu. ge
niul inventiv și contestatar 
al lui Figaro).

Pentru spectacolul Tea
trului de Comedie. Ion. Lu-

scenografice de o sugestivă 
policromie.

Spectacolul, care evocă 
atmosfera destinsă, dispo
ziția către glume și veselie 
specifică zilelor de carna
val, are nerv. umor, poe-

Debutul stagiunii 
estivale bucureștene

tuziasmele sale nesăbuite 
— toate planurile lui Mas- 
carillo. Și riscă astfel să 
piardă orice speranță de a 
mai obține mina frumoa
sei Celia. Dar totul e bine 
cînd se sfirșește. cu bine. 
„Soarta" nu este in come
dia clasică nemiloasă, ea 
tine partea îndrăgostitilor. 
recompensînd indirect și 
strădaniile, și fantezia unui

cian, în calitate de regizor, 
și-a pus „in joc", cu brio, 
întreaga sa știință de co
median virtuoz și cultivat, 
cunoscutele sale 
finețe, bun gust 
măsurii. Iar Ion 
Udriște și-a
priceperea — care l-a con
sacrat — imaginînd măști 
expresive (execuția : Vic
tor Bărbulescu), elemente

calități de 
și simt al

Popescu - 
valorificat

zie. „Maestrul 
monii" este, 
Ștefan Tapalagă 
Mascarillo, rol 
mai bine de trei 
urmă de însuși 
Depășindu-se pe 
concurînd naturalețea, 
talitatea.
proverbială a personajului 
interpretat.

de eere- 
incontestabil. 

în rolul 
jucat cu 
secole In 

Moli fere, 
șine și 

yi- 
inventivitatea

Tapalagă își

execută partitura cu nerv 
și dezinvoltură; cu o ușu
rință ce devine gratie ; cu 
o contaminantă plăcere a 
jocului. Partenerul lui 
Mascarillo. adică interpre
tul „Zăpăcitului". este 
Vladimir Găitan, convin
gător in a sugera buna cre
dință, cumsecădenia, sufe
rința aiuritului Lelio — nu 
însă și faptul că și el a- 
parține aceleiași lumi prin
se frenetic în sarabanda 
jocului carnavalesc (lipsesc, 
deocamdată, nervul 
morul necesare), 
nim alături 
protagoniști 
Plătăreanu
Gheorghe Crîșmaru (un 
Andres elegant si curteni
tor), pe Iarina Demian 
(Celia). Marina Maican, 
Dorina Done. Consuela Da
rie, pe Eugen Racoti, Du
mitru Chesa, Dem Savu, 
Costel Constantinescu ș. a.

Reprezentind un bineve
nit moment de cultură și 
oferind un bun prilej de 
deconectare, spectacolul 
tonic, plăcut al Teatrului 
de Comedie cu „Zăpăcitul" 
de Molifere inaugurează 
promițător stagiunea esti
vală bucureșteană.

în „ziua de
’ se recomandă o 

cantitate de 1 000- 
1 500 grame fruc
te proaspete, im- 
părțite in 5 mese 
pe zi. De obicei, 
alimentația cu 
fructe este Însoți

tă și de legume proaspete. Cind du
rata curei este mai mare, se adaugă 
500 grame lapte sau iaurt și 50 grame 
miere și ndci. Este bine ca „zilele 
de fructe" să fie indicate de medic, 
în funcție de o boală sau alta : tot 
medicul va stabili ritmul în. care să 
se repete zilele de crudități în trata
mentul diferitelor boli.

— Există situații în care fructele se 
transformă din aliment necesar, util 
omului, in contrariul lui... ?

— Da, acest lucru este posibil în 
condițiile in care nu sint respectate 
indicațiile de consum, sub aspectul 
cantitativ și calitativ. Consumul unei 
cantități excesive de fructe. în fugă, 
pe nemestecate, cum se spune, spo
rește efortul digestiv al stomacului, 
ceea ce duce la iritarea lui și a in
testinului. Consecința : crampe, colici, 
chiar colici hepatice la suferinzii de 
ficat, și alte tulburări. Consumul de 
fructe fermentate, veștejite, vechi, 
deshidratate provoacă procese fer
mentative, colici, iritarea stomacului 
și a intestinului, sporind riscul in
stalării sau redeșteptării unei colite. 
Există apoi unele categorii de bol
navi sau copii cu digestii mai difi
cile (gastrite. colite, bolnavi de ficat, 
căi biliare, bolnavi de ulcer), la care 
consumul de fructe proaspete nu este 
indicat. Dar și in aceste Situații (cu 
excepția unor boli în faza acută) 
fructele se pot consuma proaspete, 
sub formă de suc, de preferin
ță sub formă de chisel ori ca ge
latină. pireu de fructe coapte sau 
spume de pireuri de fructe coapte. 
Toate aceste metode.de preparare _a- 
jută la descompunerea sau îndepăr
tarea celulozei greu digestibile și, pe 
cît este posibil, la păstrarea unei cit 
mai mari cantități de vitamine de 
care organismul are atît de mare ne
voie. în cazul bolnavilor de diabet, 
care au nevoie imperioasă de fructe, 
acestea trebuie consumate cu măsu
ră : cantitatea de fructe trebuie dată 
cu cintarul in cadrul rației zilnice de 
glucide, printr-un regim bine stabi
lit de către medic și explicat bolna
vului. Dincolo de aceste cîteva reco
mandări de prudentă și cumpătare, 
fructele rămin cele mai ademenitoare 
alimente generatoare de sănătate.

Convorbire! consemnată 
de ELENA MANTU

Primim următoarea scrisoare 
de la familia A.N. din Brăila, 
strada Galați, bloc 12 : „Fiica 
noastră, studentă, a uitat în gara 
din Galați o poșetă in care se 
aflau diferite acte, obiecte de va
loare. o sumă de bani și o umbre
lă. Sincer vorbind, ne luasem 
gîndul de la toate. Dar n-a fost 
să fie așa. Ne-a bătut la ușă un 
om, care ne-a spus: «Am avut 
drum prin Brăila și m-am gin
dit să vă aduc personal poșeta 
fiicei dv. Vă rog să verificați 
dacă sint toate bune si la locul 
lor. A găsit-o fiul meu». Ne-am 
uitat in poșetă, am văzut că to-r 
tul e în ordine și nici nu știam 
cum să-i mulțumim. Cu prima 
ocazie, i-am tăcut binefăcăto
rului o vizită la Galați (strada 
Dorobanți nr. 178). unde l-am 
găsit acasă pe tinărul al ’ cărui 
gest ne-a impresionat profund. 
Se numește Ionel Eftimie și este 
elev în clasa a VIII-a la 
ceul de arte din Galați".

Satu-Mare
din...
Suceava

Li-

auzit

boli în faza acută)

suc. de preferin-

Pentru cei care nu au 
pină acum, precizăm că in ju
dețul Suceava există o comuni 
cu numele de Satu-Mare, că în 
această comună se află o școală 
generală, iar școala generală 
numără o mulțime de pictori. Sub 
îndrumarea unui pasionat al 
frumosului, profesorul de desen 
Dan Cornel, copiii de aici au 
obținut rezultate dintre cele mai 
prestigioase, intre care premiul 
național al revistei „Cutezăto
rii", iar in anul trecut, trei pre
mii la concursul „Paleta de aur". 
In acest an, numeroase desene 
ale copiilor sătmăreni-suceveni 
au fost selecționate și reținute 
pentru expoziții organizate in 
comuna natală și la New York, 
in Suceava și la Paris, in co'mu- 
na vecină și la Viena...

Alocație9

post-mortem
Cu 15 

dreanu 
Parcul 
decedat 
an. in _ ______ _
unde lucra, Maria Codreanu a 
incasat, in toată această peri
oadă, lună de lună, cu senină
tate alocația de stat pentru co
pilul decedat, In acest fel și-a 
insușit, ilegal, vreo 23 000 lei. 
Faptul exclude orice comenta
riu sau referire la vreun senti
ment matern...

ani in urmă, Măriei Co- 
din Botoșani, strada 

tineretului nr. 39, i-a 
un copil in virstă de un 
loc să anunțe unitatea

și u- 
întîl- 

cei doi 
Valentin 

(Leandro), 
Crîșmaru

Natalla
STANCU-ATANASIU

După ce au pus In funcțiune 
instalațiile de descărcare a ben
zinei din vagoane in rezervoa
rele depozitului, Florea Dro- 
chioi, Victor Boriceanu și Pavel 
Bocirmea, angajați ai întreprin
derii pentru livrarea produselor 
petrolifere Brașov, s-au retras 
într-un colțișor, la umbră. Lu- 
îndu-se cu vorba, cei trei au 
uitat să supravegheze functio
narea instalațiilor. Așa se face 
că, umplîndu-se rezervoarele, au 
început să curgă la vale mii de 
litri de benzină. O neglijentă 
care-i pune in situația de a Ai- 
porta paguba de zeci de miî de 
lei și de a răspunde și in fata 
instanței de judecată.

Bietul om!...

La cercul de navo și aero-modelism 
al Casei pionierilor din Bistrița 

Foto : E. Dichiseanu

gțțy..- —       ...v».• ••■ ~ ' ... --  

• DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE • DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE •
A

Decontul 
șantajului.,, 
prietenesc

în urmă cu patru ani, Nicolaos Papa-

tari nr. 17 Țiglina II, din Galați, s-a împrie
tenit „la cataramă" cu Alexandru Vilcu. 
Toate ar fi fost bune dacă...

— Onorată instanță. Vilcu mi-a cerut bani 
împrumut și eu, din sentimente de priete
nie, i-am dat și din fondurile asociației... 
•Cind am refuzat să-i mai dau, ca un nerecu
noscător, m-a amenințat că se duce la mi
liție și mă denunță că am luat din gestiune I 
De frică, am continuat să-l împrumut...

Și bietul împuternicit, mai din sentimente 
de prietenie, mai din șantaj... prietenesc, a 
continuat delapidarea sentimentală pină a 
ajuns la suma rotundă de 200 000 lei 1 Drept 
pentru care a fost condamnat de Tribunalul 
județean Galați, in primă instanță, la 16 ani 
închisoare, plus obligația de acoperire a pre
judiciului. Desigur, n-a fost uitat nici „prie
tenul" care, pentru „sentimentele" lui (ci
tește instigare și complicitate la delapidare), 
a fost condamnat la 12 ani Închisoare.

Se pune întrebarea : cum se face că timp 
de aproape patru ani nimeni din conducerea 
asociației n-a observat că banii locatarilor 
se scurg în buzunarele celor doi ? Răspunsul 
a fost dat tot cu prilejul judecării procesu
lui: cum să se observe cînd însuși președin
tele, Gheorghe Dascălu, era ocupat cu falsi
ficarea unor chitanțe în urma cărora și-a ro
tunjit în mod ilicit veniturile î 1 în conse

cință. aceeași instanță l-a condamnat și pe 
fostul președinte de asociație la un an în
chisoare.

Și cind te gîndești că totul pornise de la 
niște nevinovate sentimente prietenești...

Consecința 
lucrului 

de mîntuială
...Cu citva timp în urmă, pe un șantier al 

I.C.M. 7 din Capitală trebuia instalată o 
schelă autoridicătoare. A fost adusă schela, 
au venit meșterii... Și, intr-o bună dimineață 
(numai bună n-a fost pînă Ia urmă 1). schela 
a fost gata. Drept care electricianul Gheor
ghe Marin și șeful echipei de montatori, 
Gheorghe Ivan. își frecau mîinile mulțumiți. 
Au completat și rapoartele de lucru, calcu- 
lînd alături și retribuția cuvenită : pentru 
montaj atit, pentru conectarea la rețea atît, 
pentru priza de siguranță cu pămintul.;. 
Adică pentru tot ceea ce pretindeau că ar 
fi făcut și girau cu semnăturile lor că este 
în ordine.

Dar nu era ! Iar prețul muncii lor făcute 
de mîntuială a costat viața unui om : cînd, 
în aceeași dimineață, a încercat să urce pe 
schelă, zidarul Dumitru Constantin a fost 
electrocutat mortal. Cauza : o sirmă neizola
tă în ștecherul de alimentare cu curent elec
tric și absența legării instalației la pămînt. 
Operație pentru care cei doi se trecuseră în 
rapoartele de lucru, încasind și retribuția 
respectivă.

Acum, cei doi meșteri suportă rigorile legii 
ți părerile de râu. Prea tirziu însă...

Imputația... 
de „acoperire"

Sîntem puși, din păcate, nu chiar atît de 
rar — ne-a spus magistratul Ion Militaru, 
președintele secției civile a Tribunalului ju
dețean Ilfov — în situația de a ne ocupa 
de cazuri, de a rezolva dosare care ar fi 
putut foarte bine nici să nu apară pe rolul 
instanțelor. Și care, de altfel, ne fac să 
credem că nici nu ajung in instanță decit 
din dorința de a procura cu orice chip o 
„acoperire" legală.

— Despre ce este vorba ?
— Despre unele imputați! emise fără rost 

tn sarcina unor persoana care n-au nici 0 
vină in producerea prejudiciului respectiv. 
Iată un astfel de caz : prin decizia nr. 57 
din 1975, conducerea I.A.S. Oltenița a impu
tat angajatului său M.N. suma de 8 553 lei — 
contravaloarea unor mese servite la cantină 
de persoane plecate din unitate. Solutionînd 
plîngerea lui, judecătoria Oltenița a consta
tat că e nevinovat și i-a admis contestația, 
anulind imputatia respectivă.

— Lucrurile nu s-au oprit aici ?
— Nicidecum. Perseverentă, unitatea a de

clarat recurs. A fost respins. Cu prilejul so
luționării cauzei am remarcat însă lu
cruri care dau de gindit : decizia de impu
tare a fost emisă avind drept temei proce- 
sele-verbale de revizie întocmite de orga
nele forului tutelar. Or, din acestea rezultă 
fără echivoc că de producerea pagubei se 
face vinovată conducerea unității, care a tre
cut-o pe cheltuielile de producție ale unei 
ferme — în loc să fi luat măsurile cuvenite 
pentru plata meselor de către cei in cauză,

conform tabelelor înaintate de cantină con
ducerii întreprinderii.

— Consecințele ?
— Pe de-o parte, formal, s-a creat impre

sia, prin emiterea deciziei, prin susținerea 
litigiului în instanță, că în unitate s-au luat 
toate măsurile pentru recuperarea pagubei, 
în realitate insă, lucrurile au rămas ca la 
început și nu m-ar mira ca paguba să fie 
trecută în final tot pe seama producției. 
Așadar, iată cum uneori este pus pe dru
muri cite . un om nevinovat pentru a se 
disculpa de o vină imaginară.

Da, tactica imputațiilor de... acoperire nu 
trebuie admisă sub nici un motiv.

Doar o jumătate 
de făcăiet...

— Un făcăiet...
— Da.
— Trei capace oală...
— Da.
— Un satir...
— Da.
— Una bucată pirostrii...
- Da.
— O plapumă...
— Nu, plapuma e de la mama...
...Și lista interogatoriului luat pîrîtului 

continuă pe încă alte 3 pagini. Tot ce au 
agonisit respectivii soți în cei peste 25 de 
ani de căsnicie este trecut cu meticulozitate 
in această listă, aflată intr-un dosar de di
vorț la Judecătoria sectorului 1. Nimic nu a 
scăpat, de la casă și pină la ultimul „păhărel 
de țuică cu piciorul ciobit". N-au avut co

pii : la început au zis că vor avea după ce-și 
vor face „o situație" ; apoi, după ce ani de 
zile au strms fel de fel de lucruri, și-au zis 
că e prea tirziu pentru copii. Prin urmare, 
s-au despărțit, solicitind instanței să acorde 
fiecăruia cile ...o jumătate din fiecare obiect.

Ce rămîne în urma unei căsnicii in care 
idealul soților a fost „o situație" ?

O jumătate de făcăiet. o jumătate de ca
pac și altă jumătate de oală, cite un picior 
și jumătate de pirostrii...

tn dimineața zilei de 22 
la autobaza nr. 4 Militari 
treprinderii de transporturi auto 
București, lucrătorul Ilie Necula 
începuse să vopsească numărul 
unei remorci auto, tn timp ce 
omul își vedea de treaba lui, 
s-a pomenit, deodată, cu o iz
bitură puternică. Izbitura —care 
s-a dovedit pină la urmă fatală 
— venea de la un autotractor 
aflat in staționare, dar care a 
fost izbit, la rindu-i, de un alt 
autotractor, care autotractor... 
Mai departe cade in sarcina or
ganelor de ordine să stabileas
că adevărata cauză care a dus 
la pierderea vieții unui om ne
vinovat.

| Băiatul
de 9 ani

iunie, 
a tn-

I

Din caietul 
grefierului

„Consider greșită soluția instanței de fond 
și ca atare pensia de întreținere pentru co
pilul rămas la fosta sofle greșit calculată, 
căci un minor peste 15 ani mănincă din 
bucătăria comună a oamenilor în vîrstă. 
Deci : in loc să facă o cheltuială în plus, ca 
pentru cei mici, face o economie...".

(Din dosarul 1 005/1976 Tribunalul 
municipiului București).

„Recunosc că i-am bătut pe acei tineri, 
veniti în local, le-am luat banii, un inel și 
țigările de prin buzunare. Am săvîrșlt a- 
Ceste fapte in ideea de a-i educa pe acei 
tineri, ca să vadă ce li se poate intimpla 
dacă umblă prin restaurante".

(Din considerațiile ..pedagogice" asu
pra faptei sale de tilhărie, așa cum au 
fost ele expuse de Vasile Zaichin. Do
sar nr. 3 591/1976 Judecătoria Brăila).

EMIL MARINACHE 
DINU POPESCU

I
I
I

Seară friguroasă de februarie. 
Unul cite unul, trecătorii se în
dreptau grăbiți spre casele lor. 
Numai un băiețaș, de 9 ani, se 
plimba zgribulit pe lingă cen
trala termică.

Văzindu-l plingind și înghe
țat de frig, un trecător s-a oprit 
locului, l-a luat de mină si l-a 
dus acasă.

...Nu era prima dată cind bă
iețelul de 9 ani, pe nume Aure
lian Drăgan, fusese găsit de ve
cini, de necunoscuți, cind dez
brăcat, cind flămind. cind plin
gind și rătăcind la miezul nop
ții prin cartierul „9 Mal" din Ta. 
Jiu. Cu toate că avea, ca fie
care copil, și casă, și mamă. Dar 
de cind mama s-a recăsătorii...

...Acum, Aurelian se 
Casa de copii școlari 
Jiu, unde are tot ce-i 
Dar nu mai are cui zice

află la 
din Tg. 
trebuie, 
mamă...

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil'

I
I
I
I
!
I
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Excelenței Sale Domnului MANEA MÂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți mulțumirile mele cele mai sincere p«ntru urările pe 
care Excelența Voastră mi le-a adresat cu ocazia Zilei naționale a Islandei.

GEIR HALLGRIMSSON
Primul ministru al Islandei

La invitația ministrului afaceri'or 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu. minis
trul afacerilor externe al Republicii

Delegația militară română 
s-a întors din

Ministrul apărării nationale, gene
ral-colonel Ion Coman, și delegația 
militară care l-a însoțit s-au înapo
iat. sîmbătă în Capitală din vizita o- 
ficială făcută în Marea Britanie.

Pe aeroportul Băneasa erau pre- 
zenți adjuncții ministrului apărării

Realizări ale cooperației de consum prahovene
Rețeaua cooperației de consum 

din județul Prahova s-a extins 
și s-a modernizat. Prin magazi
nele sale, amplasate pînă in 
cele mai îndepărtate așezări ru
rale, cooperația de consum 
prahoveană desface un bogat și 
variat sortiment de mărfuri in
dustriale — de la cele de cerere 
curentă pînă la cele de folo
sință îndelungată. Au fost mo
dernizate toate unitățile comer
ciale și de alimentație publică 
de pe Valea Prahovei și de pe 
Valea Telea,ionului, s-au dat in 
folosință o serie de supermaga- 
zine, precum și magazine uni
versale. Concomitent, au fost 
extinse și modernizate unitățile 
turistice și de alimentație pu-

Popasul turistic Românești

© SPORT • SPORT © SPORT 0 SPORT © SPORT © SPORT
* W Servicii pentru turiști

Actualitatea la ciclism
• Pe velodromul Dinamo din Ca

pitală a continuat ieri concursul in
ternațional de ciclism dotat cu 
„Cupa ziarului Sportul". în proba de 
urmărire individuală (4 000 m). victo
ria a revenit pistardului român Costel 
Cîrje (5’11”4/1O). Pe locul doi: H. Taudte 
(R. D. Germană) în 5’13**2/10.  Proba 
de eliminare a fost ciștigată de Ma
rian Ferfelea. urmat de George Ne- 
goescu și O. Trittel (R. D. Germană). 
Competiția se încheie astăzi cind. de 
la ora 9. 
urmărire 
și proba 

• Teatrul Național București (sala 
mare): Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 10; 14.30, Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20. (saîa 
mică); Imblinzirea scorpiei — 10. 
Comedie de modă veche — 15, 
Cazul Enăchescu — 20, (sala ate
lier) : Treptele iubirii — 20,30.
• Filarmonica ..George Enescu“ 
(Sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România) : Ciclul „După- 
amiezile muzicale ale tineretului".

sînt programate probele de 
pe echipe (4 000 ml. viteză 
cu aditiune de puncte.

• Cea 
ciclist al 
Belgrad, 
tieri din

de-a 32-a ediție a Turului 
Iugoslaviei începe astăzi la 
reunind la start 78 de ru-
10 țări, printre care și

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TIR

în ultima zi a concursului inter
national de tir de la Bydgoszcz (Po
lonia) proba feminină de pușcă 3x20 
focuri a îc.'t ciștigată de sportiva 
româncă Dumitra Matei cu 572 punc
te. Pe locurile următoare s-au cla
sat Kartocko (Ungaria) — 570 punc
te și Packo (Polonia) — 568 puncte.

TENIS
Turneul de tenis de la Wimbledon, 

care la actuala ediție este pe punc
tul de a bate toate recordurile de 
public (peste 200 000 de spectatori in 
prima săptămină). a programat ieri 
optimile de finală ale probei de sim
plu bărbați, 
cu 7—5, 6-4, 
Onny Parun, 
nivel tehnic. 
Năstase ii 
toricanul Charlie 
gător oarecum neașteptat (cu 2—6, 
4—6, 6—4, 6—0, 7—5) in partida cu 
australianul Phil Dent. Surpriza zi- 
lei a realizat-o însă americanul Vi
tas Gerulaittis, care l-a eliminat cu 
4—6, 8—9. 6—4, 6—3, 6—4 pe cîștigă- 
torul de anul trecut al turneului și 
favoritul numărul 1, compatriotul 
său. Arthur Ashe.

Ilie Năstase l-a învins 
6—3 pe neozeelandezul 
într-o partidă de bun 

în sferturile de finală, 
va intilni pe por- 

Pasarell, învin-

Citeva rezultate din probele de 
dublu. La masculin, perechea Borg 
(Suedia) — Vilas (Argentina) a în
vins cu 6—4. 6—2. 6—3 pe australie
nii Crealy — Warwick. în proba de
dublu mixt, Ion Țiriac (România) — 
Pam Teeguarden (S.U.A.) au între
cut cu 6—3. 6—4 pc Gene Scott — 
Linda Thomas (S.U.A.). La dublu 
masculin. Ball (Australia) și Pilici 
(Iugoslavia) au învins la mare luptă 
cu 9—8, 7—5, 2—6, 1—6, 11—9 pe
Năstase (România) și Connors 
(S.U.A.). în turul doi. la dublu fe
mei, Casals (S.U.A.) — Durr (Fran
ța) au ciștigat cu 6—3, 6—3 in fața 
perechii Virginia Ruzici — Mariana 
Simionescu.

VOLEI
în campionatul balcanic de volei 

care are loc in orașul iugoslav Priș- 
tina, echipa masculină a României a 
învins cu 3—1 (14—16, 13—13, 16—14, 
15—6) echipa Iugoslaviei. în turneul 
feminin, selecționata Bulgariei a 
dispus cu 3—1 (15—7, 15—6. 12—15, 
15—11) de reprezentativa României.

ȘAH
în turneul interzonal de șah de la 

Manila, după 10 runde conduce ma
rele maestru brazilian Costa Mec
king cu 7,5 puncte (1). urmat de Hort 
(Cehoslovacia) — 7 puncte (1). Șa- 
histul român Florin Gheorghiu are 4 
puncte și trei partide intrerupte. Re
zultate din runda a 10-a : Țeșkovski 

Cipru. Ioannts Christophides, va face 
o vizită oficială în România. In pe
rioada 29 iunie — 3 iulie 1976.

Marea Britanie
naționale, generali și ofițeri supe
riori.

Erau de fată Jeffrey Charles Peter
sen, ambasadorul Marii Britanii la 
București, și membri gi ambasadei. 
Au fost prezenți atașăti militari a- 
creditați in țara noastră.

blică. Astfel, in pitoreasca sta
țiune montană Cheia se află 
hanul turistic cu același nume, 
care a fost .complet renovat și 
extins cu încă un pavilion, ast
fel că numărul locurilor de ca
zare s-a dublat. Camerele sînt 
confortabile, cu încălzire centra
lă și dușuri. Printre unitățile 
cooperației de consum prahove
ne se numără hanul Prahova — 
Păulești, amplasat în zona de 
agrement a orașului Ploiești, și 
popasul turistic Românești, si
tuat la 45 km de București în- 
tr-o pitorească pădure de ste
jari. La ambele unități s-au fă
cut ample lucrări de amenajare 
și modernizare pentru actualul 
sezon estival.

România. Traseul, în lungime de 
1 100 km, este împărțit în 10 etape, 
în cursul cărora participanții vor 
străbate principalele orașe ale țării, cu 
sosirea în etapa finală la Zagreb. E- 
chipa română — condusă de antreno
rul Ion Ardeleanu — are în compo
nența sa 6 rutieri : Teodor Vasile, 
Mircea Romașcanu, Ion Cojocaru, 
Eugen Dulgheri’.. Nicolae Savu și An
drei Antal. Prima etapă (Belgrad— 
Zvornik) măsoară 164 km.

o Disputată pe traseul Angers— 
Caen, etapa a 2-a a Turului ciclist al 
Franței a revenit la sprint italianului 
Giovanni Batagiin, (236,500 km in 
6h43'49”). în clasamentul general in
dividual se menține lider belgianul 
Freddy Maertens.

—Mecking 0—1 ; Browne—Quinteros 
0—1 ; Byiasas—Polugaevski 0—1 ; Ba- 
lașov—Kavalek remiză ; Ribli—Ha- 
randi 1—0 ; Spasski—Panno 
Liubojevici—Pachman 1—0. 
Gheorghiu a întrerupt in 
complicată cu Hort.

BASCHET
în orașul canadian Hamilton au 

continuat partidele turneului mascu
lin de baschet contind pentru cali
ficarea la Jocurile Olimpice de vară 
de la Montreal. Iată rezultatele din 
ziua a 4-a : Olanda — Anglia 76— 
60, Mexic — Bulgaria 93—73, Sue
dia — Polonia 89—79. în clasament 
conduce echipa Mexicului cu 8 punc
te din 4 jocuri, urmată de Spania — 
5 puncte (3 jocuri).' în ziua a doua 
a turneului feminin de calificare au 
fost înregistrate următoarele 
tate: Polonia — Mexic 82—77, 
— Franța 71—59. Italia — 
69—25, Cuba — Coreea de sud

HANDBAL
Ia Varșovia s-a disputat 

revanșă dintre selecționatele 
line de handbal ale Poloniei 
gariei. Handbaliștii polonezi, i 
pregătesc pentru turneul olimpic de 
la Montreal, au ciștigat cu scorul de 
21—17 (11—6). în primul joc, desfă
șurat la Gdansk, echipa Poloniei a 
obținut victoria cu scorul de 27—23.

o—i; 
Florin 

poziție

rezul- 
S.U.A. 
Anglia 
77—70.

meciul 
ma acu
și Bul- 
care se

cinema
• Conversația: SCALA — 0.45;
12,15; 14.45. EFORIE — 8,30; 11;
13,30: 16; 18,30; 21, GRADINA CA
PITOL — 20.15.
• S-a intimplat în anii 20: SCALA 
— 13; 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;
29,30. GRADINA DINAMO — 20.
0 Instanța amină pronunțarea: 
CENTRAL — 9,15; 11.30: 13,45: 16; 
18.15; 20.30. MELODIA — 9; 11,15; 
13.30; 16: 13.15; 20,30, GLORIA — 
9: 11.15; 13.30; 16: 18.15; 20.30.
• Doamnă și vagabondul: FLA
MURA - 9.
• Papillon: SALA PALATULUI — 
10,30 (seria de bilete 678) ; 14 (679) ; 
17.15 (680); 20.15 (681).
e 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

Sosirea unei delegații guvernamentale
sovietice

Simbătă dimineață a sosit în Ca
pitală delegația guvernamentală so
vietică condusă de S. A. Skacikov, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Relații Economice Externe de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., care face o vizită in tara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul 
oaspeții sovietici 
de Ioan Avram.

Otopeni,
au fost intimpinați 
ministrul industriei

Vizita delegației Radioteleviziunii austrieceo »
La invitația Radioteleviziunii ro

mâne, o delegație a Radioteleviziunii 
austriece, condusă de Otto Ober
hammer, intendant general, face o 
vizită în țara noastră. în timpul vi
zitei, delegația austriacă a avut con
vorbiri la Radioteleviziunea română 
privind dezvoltarea raporturilor de 
colaborare dintre organismele de 
radio și televiziune din cele două 
țări.

Simbătă, 26 iunie ac., delegația Ra
dioteleviziunii austriece a fost pri-

Satul de vacantă Constanța
Negre, la in- 

stațiune inter-
Pe litoralul Mării

* trarea in renumita
națională Mamaia, se află unul din
tre cele mai frumoase și origina
le complexe turistice ale coopera
ției de consum. Este vorba de Sa
tul de vacanță Constanța. El este 
alcătuit din peste 20 de unități de 
alimentație publică ridicate in sti
lul gospodăriilor țărănești din dife
rite zone ale țării. Satul de vacan
tă Constanța reprezintă o sinteză a 
satului românesc, fiecare casă în 
parte purtind amprenta specificu
lui unui județ, cu tot ce are mai

x

De la C. E. C.
Casa de Economii și Consemna- 

tiuni aduce la cunoștința celor in
teresat! că unitățile C.E.C. din în
treaga țară primesc pînă miercuri, 
30 iunie inclusiv, depuneri pe li
brete de economii cu dobindă și 
ciștiguri in autoturisme și librete 
de economii pentru turism, in ve
derea participării la tragerea la 
sorti pentru trimestrul III 1976.

De asemenea, pînă la 30 iunie in
clusiv se emit librete de economii 
pentru construirea de locuințe și li
brete de economii cu ciștiguri in 
materiale de construcție, care asi
gură titularilor dreptul de a parti
cipa la tragerile la sorti pentru 
trimestrul III 1976.

★
Economii și Consemna- 
cunoscut că la data de

Casa de
tiuni face ________________ ___
30 iunie a.c., ora 16,30. în sala clu
bului întreprinderii „Grivița roșie" 
din Capitală (Calea Griviței nr. 353) 
vor avea loc :

Plenara Comitetului 
federației de fotbal
Ieri, la sediul F.R.F. a avut loc 

plenara Comitetului federației de fot
bal, cu care prilej a fost discutat și 
adoptat proiectul unui nou sistem 
competițional republican, cu începe
re din ediția 1977—1978. Acesta ur
mează să fie supus spre aprobare 
Biroului executiv al Consiliului Na
tional pentru Educație Fizică și 
Sport. In cursul săptămînii viitoare.

De asemenea, a fost prezentat ple
narei textul unui nou regulament de 
transferare a jucătorilor adoptat de 
birou! F.R.F. Principalele modificări 
vizează întărirea echipelor de club 
care vor participa la viitoarea ediție 
a cupelor europene intercluburi.

neutre. La Tg. Mureș, 
tării. Steaua, va intilni 

iar 
Universitatea Craiova 
compania divizionarei B,

AZI, SEMIFINALELE 
„CUPEI ROMÂNIEI
Astăzi se desfășoară semifinalele 

popularei competiții „Cupa Româ
niei" la fotbal. Cele două partide se 
dispută, cu incepere de la ora 17, pe 
stadioane 
campioana 
echipa F.C. Bihor Oradea, 
Ploiești 
juca in 
C.S.U. Galați.

Meciurile se televizează alternativ, 
cu incepere de la ora 17. Stațiile 
noastre de radio vor transmite, de 
asemenea, aspecte de la aceste jocuri 
pe programul I, 
rul orei 16,50.

cu incepere din ju-

Finala „Cupei
loc miercuri. 30
19. pe stadionul

★
României" va avea 

iunie a.c., de la ora 
„23 August".
★

Selecționata divizionară de fotbal 
a României, care se pregălește pen
tru meciul pe care-I va disputa la 
1 iulie, la Teheran, cu echipa Iranu
lui, a susținut simbătă pe terenul 
Dinamo un joc de verificare cu for
mația de tineret (jucători sub 21 de 
ani) ai tării noastre. SeleCtionabilii 
au obținut victoria cu scorul de 5—0 
(2-0).

— 9: 11; 13.15: 15.43; 18: 20, ta
grădină 20.30. PATINOARUL ..23 
AUGUST- — 20.15.
• Respirație liberă: CASA FIL
MULUI — 10: 12; 14; 16; 18; 20.
• B. D. intră tn acțiune: LUMINA
— 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Mușchetarul român: TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18;
20.13.
• Marele Gatsby: VICTORIA — 
9.30: 12,30; 16; 19.15.
• Program de desene animate 
pentru copii: DOINA — 9,30; 11:15.
• Dr. Iudym: DOINA - 13 15; 
15.30: 17.45: 20.
• Marile speranțe: EXCELSIOR — 
9: 11,45: 14.30; 17.15; 20, GRADINA 
LUCEAFĂRUL — 20,15.
• Recolta la întîmplare — 10;
Soarta unui om — 12,15: Cele 400 
de lovituri — 18,30: ' Artiști și
modele — 20.30: CINEMATECA
(sala Union).
• O zi de neuitat: BUZEȘTI —9; 
11,15: 13.30: 16; 18.13; 20,15.
• Prietenii mei, elefanții: GRI VI
TA - 9; 12.30: 16: 19.15, VOLGA - 
9; 12,30: 16; 19.30, TOMIS - 9: 
12.30: 16: 19.15.
• Patima: UNIREA — 16: 18.15.
la grădină — 20.30.
• Zorro: DACIA — 9: 12.30: 16; 
19.15. 

construcțiilor de mașini, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți • V.I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, la Ministerul Indus

triei Construcțiilor de Mașini, au în
ceput convorbirile între delegațiile 
guvernamentale română și sovietică. 

(Agerpres)

mită de tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. A 
participat Vasile Potop, director ge
neral al Radioteleviziunii române.

★
în cursul aceleiași zile, Vasile 

Potop și Otto Oberhammer au sem
nat înțelegerea de colaborare intre 
Radioteleviziunea română și Radio- 
televiziunea austriacă, care deschide 
noi 
cele 

perspective colaborării dintre 
două instituții.

autentic, atit ca arhitectură și e- 
lemente decorative, cit și in pri
vința portului, a muzicii populare 
și a preparatelor culinare. într-o 
ambianță folclorică antrenantă, 
oaspeții au posibilitatea să ser
vească micul dejun, prinzul și cina, 
făcind cunoștință cu mîncărurile 
specifice bucătăriilor tradiționale 
locale.

La expozițiile de artizanat cu 
vînzare ale Satului de vacanță Con
stanța pot fi cumpărate obiecte fău
rite de meșteri 
tării.

din toate colturile

tragerea la sorți pentru luna 
iunie a.c. a obligațiunilor C.E.C. cu 
ciștiguri, la care se vor acorda 
5 917 ciștiguri intre 50 000 de lei și 
800 de lei, in valoare totală de 
5 749 000 de lei ;

— tragerea la sorți pentru trim. 
11/1976 a libretelor de economii cu 
dobindă și ciștiguri, la care se vor 
acorda peste 8 000 de ciștiguri in 

totală de

pentru trim, 
economii cu

bani intre 250% și 25% 
față de soldul mediu tri
al libretelor ieșite ciști-

obiecte, in valoare
9 895 000 de lei ;

— tragerea la sorți 
IU1976 a libretelor de 
ciștiguri. la care la fiecare 1 000 de 
librete se vor acorda cite 15 ciști
guri in 
calculate 
mestrial 
gătoare.

Tragerile la sorți sînt publice. 
Cei interesați sint invitați să par
ticipe la efectuarea lor.

Concomitent cu preocuparea 
de a construi și amenaja hanuri 
turistice și cabane în cele mai 
frumoase zone, de-a lungul ce
lor mai atractive trasee turis
tice, în așezări rurale și în sta
țiuni balneoclimaterice, coopera
ția de consum are în atenția sa 
și diversificarea serviciilor ofe
rite. Urmare a acestei laborioase 
activități se înscrie și asigura
rea, din timp: a locurilor pentru 
petrecerea vacanței in una din 
unitățile turistice ale cooperației 
de consum. Astfel, prin Univer- 
calcoop București, se pot reține 
locuri la unitățile turistice ale 
cooperației de consum din jude
țele: Vîlcea (Popasul Topologul, 
Popasul Lotrișor, Hanul Horezu. 
Hotelul Rusidăy Drăgășani,

• Steaua fericirii captive: LIRA
15.30. la grădină — 20,30.
• Cel alb, cel galben, cel negru: 
BUCEGI - 10; 12; . 16: 18.
• Cu miinîle curate: DRUMUL 
SĂRII — 15,30: 18; 20,15.
• Doi oameni In oraș: GIULEȘTI
— 15.30: 17.45; 20.
• Teroare pe uliță: — 15.30; 18. 
Filip ce) Bun — 20,15: FEREN
TARI.
• Dragoste la 16 ani: COTRO- 
CENI — 10; 12: 14; 16; 18; 20.
• Dictatorul: FLOREASCA -
15.30: 18: 20,15.
• Frați de cruce: PACEA — 15.45; 
18: 20.15.
• întîlnire la aeroport: CRÎNGAȘI
— 17.
• Prima pagină: AURORA — 9; 
11.15; 13.30: 15.45; 18; 20. FLAMURA
— 11,15; 13,30: 15.45: 18: 20,15.
• Zidul: RAHOVA — 16; 18; 20.
• Vînzătorul de baloane: MIORI
ȚA _ 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Prin cenușa imperiului: VIITO
RUL — 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; 20,15.
• Mere roșii: MUNCA — 15.45; 
18; 20.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re-' 

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe al Islandei, Einar 
Agustsson, pentru felicitările ce i-au 
fost transmise cu ocazia Zilei națio
nale a Islandei.

★
Simbătă s-au Încheiat la Suceava 

lucrările simpozionului internațional 
de medicină veterinară cu tema „Pa- 
razitozele la ovine" la care au luat 
parte cercetători și specialiști din 
tara noastră. Marea Britanie, R. D. 
Germană. Elveția. Iugoslavia. Polo
nia și S.U.A.

★
Simbătă dimineață, la Muzeul ds 

Istorie a Republicii Socialiste Româ
nia a avut loc vernisajul expoziției 
de artă plastică a cadrelor didactice

în interesul cetățenilor

ASIGURAREA GOSPODĂRIILOR PERSONALE

intrucit in unul și același 
se cuprind : asigurarea

Pentru a veni în sprijinul celor 
care, din cauza unor evenimente 
neprevăzute ce se pot întîmpla în- 
tr-o gospodărie (un incendiu, o in
filtrație de apă sau un scurt-cir- 
cuit, un trăsnet sau o ploaie toren
țială), au de acoperit importante 
pagube materiale. Administrația 
Asigurărilor de Stat practică o for
mă de asigurare convenabilă și 
eficientă. Este vorba de „Asigu
rarea facultativă complexă a gos
podăriilor persoanelor fizice". De 
fapt, aceasta este o asigurare com
binată, 
contract 
bunurilor casnice ; asigurarea de 
accidente 
asiguratului ; asigurarea 
pundere civilă 
asigurare, foarte convenabilă, este 
de numai 2 lei pe an de fiecare 
1 000 de lei din suma asigurată.

în asigurarea bunurilor sînt cu
prinse aproape toate bunurile exis
tente într-o gospodărie : mobilier, 
îmbrăcăminte, aparate de radio, te
levizoare, produse agricole, viticole 
ți altele. în cazurile de deteriora
re sau distrugere a bunurilor asi-

produse la domiciliu] 
de răs- 

legală. Prima de

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă, exceptînd sudul Transilva
niei, Banatul, Oltenia, nord-vestul Mun
teniei și nordul Moldovei, unde au că
zut ploi temporare și eu caracter de 
aversă însoțite de descărcări electrice, 
în cursul după-amiezii, averse locale 
s-au mai semnalat și în zonele de 
munte. Vîntul a suflat slab piuă la po
trivit. Temperatura aerului, lâ ora 14, 
era cuprinsă între 15 grade la Oravița 
și 28 de grade la Oradea, Călărași, 
Hirșova și Medgidia. Tn București : Ce
rul a fost temporar noros. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
28 și 30 iunie. Tn țară : Vreme în gene
ral frumoasă cu cerul variabil. înnorări

Cabana Riul Vadului) : Hune
doara (Hanurile Geoagiu-Băi și 
Bucura-Hațeg) ; Arad (Popasuri
le Vinga și Lipova. Cabana 
Valea Frumoasă și popasul Să
lașul de la răscruce) ; Harghita ‘ 
(Popasurile Praid, Izvorul Mu
reșului, Cabana Bucin) ; Iași 
(Hanurile „Trei Iazuri" și ,,Ra- 
reșoaia") ; Caraș-Severin (Popa
surile Gărîna. Caraș-Oravița. Ti- 
biscum-Caransebeș, Bocșa-Iz- 
vor); Vaslui (Hanul „Moara Gre
cilor") ; Bihor (Popasul Poiana 
Florilor) ; Cluj (Terasa Căpuș și 
Izvorul Crișului): Ilfov (Popa
surile Sinești, Săftica. Buda- 
Argeș) și altele. Agenția Uni- 
versalcoop se 
de bilete a 
este deschisă

află în holul casei 
Sălii Palatului și 
zilnic.

• Cavalerii teutoni: COSMOS — 
15.30: 19.
• întoarcerea lui Magellan: FLA- 
CARA - 15.30; 18: 20.
• Misiune primejdioasă: ARTA — 
15,30: 17.45: 20. la grădină — 20.30.
• Am avut 32 de nume: VITAN 
- 15.30: 18; 20.
• Cele pe care nu le-am uitat: 
PROGRESUL — 15.30; 17,45; 20.
• Cei trei mușchetari: GRADINA 
TITAN - 20,15.

teatre * • 

din tnvățămîntul de toate gradele, 
dedicată apropiatei „Zile a 
torului".

învătă-

a con- 
„Voro- 

Uniuniî

*
S-a încheiat prima ediție 

cursului national de pictură 
netiana" organizat sub egida 
artiștilor plastici și Comitetului jude
țean Suceava 
socialistă.

de cultură si educație

(Agerpres)
★

centenarului SocietățiiCu prilejul
de Cruce Roșie din România a a- 
părut numărul 6 al REVISTEI 
„SANATATEA". număr omagial, în
chinat acestui eveniment.

★
Timp de două zile, la Cluj-Napoca 

e-au desfășurat lucrările primei con
sfătuiri pe țară privind întreținerea 
și repararea aparaturii medicale.

t

gurate (provocate de incendiu, 
trăsnet, explozie, ploaie torențială. 
Inundație, grindină, furtună, ura
gan. cutremur de pămint. prăbu
șire de teren, avarii accidentale 
produse de instalațiile de apă. ca
nal sau încălzire, furt prin sparge
re etc.), Administrația Asigurărilor 
de Stat plătește despăgubiri.

La rindul său. asigurarea de ac
cidente se referă la cazurile de 
accidente întimplate asiguratului 
sau soției asiguratului, precum și 
părinților și copiilor acestuia, dacă 
în mod statornic locuiesc și gospo
dăresc împreună cu asiguratul. Sînt 
cuprinse in această asigurare ac
cidentele cauzate de o serie de 
evenimente : incendiu, trăsnet, lo
vire. cădere, alunecare, acțiunea 
curentului electric, arsură, intoxi
care subită și altele.

Pentru încheierea asigurării fa
cultative complexe a gospodăriilor 
persoanelor fizice, cetățenii se pot 
adresa responsabililor cu munca 
ADAS din unitățile socialiste, coo
perativelor de credit, de consum, 
agenților și inspectorilor de. asigu
rare sau direct oricărei unități 
ADAS.

mal accentuate se vor produce la în
ceputul intervalului in sudul tării șl tn 
zona de munte, unde, izolat, va ploua. 
Vint slab pînă la moderat. Tempera
tura în creștere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse intre 8 șl 18 grade, iar ma
ximele între 22 și 30 de grade, local 
mal ridicate tn București : Vreme în 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vtnt slab plnâ la moderat. Tempera
tura tn creștere ușoară.

Realizări ale artizanilor
de pe Valea Trotușului

Multe din figurinele din sti
clă viu colorată — pești, vaze 
de flori, coșulețe. balerine etc 
— des intilnite in magazinele de 
artizanat iși au poate originea 
pe malul Trotușului. într-unul 
din atelierele industriei locale 
băcăuane, și anume în cel si- 

■ tuatj.Ja intrarea’ în municibful 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Aici 
oameni harnici, meșteri iscusiți, 
înnobilează nisipul de Miorcani 
și sarea de bucătărie din mi
nele de la Tirgu Ocna. din- 
du-le forme atrăgătoare, deco
rative. plastice. Inginerul Radu 
Stelian. șeful secției, ne spunea 
că toti cei care lucrează aici 
sint tineri proveniti din satele 
de pe văile Trotușului. Oituzu- 
lui și Tazlăului. Meseria au in- 
vătat-o in acest atelier, care nu 
se deosebește cu nimic de un 
atelier obișnuit pentru fabrica
rea sticlei. Meșteri le-au fost 
cîțiva „veterani" veniți de prin 
părțile Timișoarei. Se realizea
ză in fiecare lună cite 25 000— 
30 000 piese de artizanat. Iar 
numărul sortimentelor a crescut 
de la două, cite se produceau In 
1970. la aproape 50. Produsele 
realizate de artizanii de aici au 
devenit cunoscute și apreciate 
atit in tară, cit și peste hotare. 
(Gh. Baltă).

Recita] de pian Șerban SOreanu 
— 18.
e Opera română: Traviata — 11. 
© Teatrul de operetă: Miss He- 
tyett — 10.30. My Fair Lady —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra**  (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu): Ferma — 10.30, (sala 
Grădina Icoanei): Elisabeta I —
19.30.
• Teatrul mic: Matca — 19.30. (în 
Grădina Cișmigiu — Rotonda scrii
torilor) : Sunet și lumină — 20,30. 
© Teatrul Ciulești (la Parcul N. 
Bâlcescu): Omul care a văzut 
moartea — 20.
® Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Revista cu 
paiațe — 19.30.
• Teatrul Țăndărică (sala Acade
miei) : Șoricelul și păpușa — 11.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română-: Flori alese (la Teatrul 
de vară ..23 August“) — 19.39, 
Concert extraordinar de muzică 
ușoară și populară (la Palatul 
soorturilor și culturii) — 16.30;
19.30.
• Circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de 
Circul Mare din Moscova — 10; 
16; 19.30.

Dl PRETUTINDENI
• „SECETA SECO

LULUI" Mai multe regiuhi 
din Europa occidentală sint bin- 
tuite de o puternică secetă, de
numită de presă „seceta seco
lului". Ca urmare, in Franța a 
fost creat un serviciu special, 
însărcinat să ia măsurile nece
sare în lupta împotriva secetei. 
Economia de apă, scrie A.F.P., 
este in prezent pentru francezi 
un adevărat „act de civism". Da 
Paris s-au inregistrat zilele 
acestea cele mai ridicate tem
peraturi din 1873 încoace (33 
grade C), iar in R.F.G., ter
mometrele au indicat 33 pînă 
la 35,5 grade la umbră. Reper
cusiunile secetei sint deosebit 
de grave in domeniul agricol ; 
numeroase culturi sint compro
mise. Guvernul britanic a ela
borat un program de urgentă 
privind aprovizionarea cu apă 
a populației și întreprinderilor 
industriale. în Italia, fluviul Po 
este cu 5,3 metri sub nivelul 
normal, iar în Lombardia, un 
milion de bovine sînt amenin
țate din cauza lipsei de apă.

• BICICLETA IN CHI-
Potrivit datelor statistic» 

oficiale, în Republica Populară 
Chineză există in prezent peste 
50 milioane de biciclete de 
toate tipurile, aproape în to
talitate fabricate în această 
tară. Numai in Pekin sînt înre
gistrate peste 2.2 milioane de 
biciclete. Atit pentru populația 
urbană, cit și pentru, cea rurală, 
bicicleta reprezintă cel mai în
drăgit mijloc de transport, fiind 
nepoluant, ieftin și ușor de în
treținut. în plus, mersul pe bi
cicletă este foarte util sănătății. 
China exportă biciclete în pesîe 
50 de țări din Asia, Africa fi 
America Latină.

• CINTĂRIRE DIN 
MERS. Firma suedeză „A.B. 
Samefa" a construit un cîntar 
care poate determina greutatea 
autocamioanelor din mers. A- 
ceastă cîntărire se efectuează 
separat pe fiecare osie, iar un 
sistem de calcul permite afla
rea rezultatului total. Instala
ția, denumită „Markton", est» 
simplă, iar montarea sa nu ne
cesită, ca în cazul altor apa
rate. o fundație specială de 
beton, care, după cum se știe, 
este costisitoare. Constructorii 
speră ca noul procedeu de etn- 
tarire să cîstige teren în dome
niile mineritului, construcțiilor, 
circulației etc.

• METODA NOUA 
DE „RECICLARE" A HIR- 
Ț|C| Cercetători cehoslovaci 
au pus la punct o nouă metodă 
foarte economică de refolosire 
a hîrtiei tipărite, particulele de 
cerneală fiind îndepărtate cu 
ajutorul unei soluții speciale. 
Hirtia astfel „reciclată" este de 
o calitate excelentă, nedeose- 
bindu-se cu nimic de cea pro
dusă din materia primă tradi
țională. Pierderile produse în 
cursul procesului de reciclare 
sînt de numai 6 la sută.

© CASE DIN BE
TON... PLUTITOARE. 
Australianul M. Carr a inventat 
un beton care este de zece ori 
mai ușor decît cel obișnuit. El 
folosește pentru fabricarea be
tonului său pojistiren și fibre 
de polioropilenă. Inventatorul 
și-a propus să construiască o 
casă în mărime naturală care 
să plutească pe apă și să o 
remorcheze pină la o insulă, 
unde va fi expusă publicului.

© TEZAUR DE CINCI 
MILENII. în necropola chal- 
kolită de la Varna (Bulgaria) a 
tost descoperit unul din cele 
mai vechi tezaure din Europa 
— cu o vechime de peste 5 000 
de ani. într-o zonă de 2 500 
mp cercetată pină acum au 
fost scoase la iveală , 60 de 
morminte, unde a fost găsită o 
bogată colecție de obiecte de 
aur.

© PRODUCȚIA DE 
PETROL, IN REGRES. De- 
clinul economic din țările occi
dentale a dus la o scădere, pe 
plan mondial, a extracției de ți
ței, care in anul 1975 a fost cu 5,2 
la sută sub nivelul anului pre
cedent. arată un raport al Mi
nisterului de Interne al S.U.A. 
Producția mondială de țiței. in 
perioada la care se referă ra
portul. a fost de 19.5 miliarde 
barili, fată de 20,5 miliarde ba
rili în 1974.

© HIPISMUL - CEA 
M A I PERICULOASĂ 
DISCIPLINĂ SPORTIVĂ. 
Cercetind. timp de 12 ani, frec
venta accidentelor intervenite 
in timpul activității sportive, 
neurochirurgul englez John 
Gleave a constatat că cel mai 
ridicat număr de răniri la 
cap se produc la practicarea 
călăriei. Medicul a luat in con
siderație cazurile care, in peri
oada cercetată, au necesitat spi
talizare. Iată, pe ramuri spor
tive. numărul accidentelor cu 
răniri grave la craniu : călărie
— 162 : rugbi - 131 : fotbal — 
113 : hochei — 13 ; gimnastică
— 9 ; atletism — 7 ; judo
— 6 ; ciclism — 5 ; box — 4 ; 
motociclism — 3 ; curse de auto
mobil — 3 : golf — 2 : ping-pong
— 1 ; hochei pe gheată — 1.

© „PUNTE" INTRE 
CORSICA Șl CONTI
NENT. Legătura dintre insula 
Corsica și Franța va fi înlesnită 
prin intrarea in funcțiune. în 
aceste zile, a noului feribot 
rare poate transporta circa 2 000 
de persoane și 500 de automo
bile. Bastimentul, care a primit 
numele „Napoleon", va face 
săptăminal șapte transporturi 
dus-întors între Marsilia-Tou- 
lon și Ajaccio, ceea ce va per
mite creșterea fluxului de tu
riști pe „Insula frumuseții".
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Vicepreședintele Partidului Social-Democrat din R. F. Germania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, sîm- 
bătă la amiază, pe Hans Koschnick, 
vicepreședinte al Partidului Social- 
Democrat din Republica Federală 
Germania, președintele Senatului și 
primar al orașului Bremen, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
în tara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po

Președintele părții americane in Consiliul economic româno-american
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, sîmbătă dimi
neața, pe Milton Rosenthal, pre
ședintele Consiliului de administra
ție al companiei „Engelhard Mine
rals and Chemicals", președintele 
părții americane in Consiliul econo
mic româno-american. care a parti
cipat la sesiunea de la București a 
consiliului.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

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

în timpul convorbirii s-a relevat 
cu satisfacție faptul că relațiile ro
mâno-americane au parcurs, în ulti
mii ani, un curs ascendent și a fost 
subliniat rolul hotărîtor pe care 
l-au avut contactele la cel mal înalt 
nivel, de la București și Washington,

Președintele și vicepreședintele Agenției pentru energia 
atomică din Canada

fri ziua de 26 iunie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe John S. Foster, președintele 
Agenției pentru energia atomică din 
Canada, și pe A. M. Aikin, vicepre
ședinte al agenției.

La primire a participat tovarășul 
Ion Ursu, președintele Comitetului 
de stat pentru energia nucleară.

Oaspeții au exprimat șefului statu
lui român întreaga lor gratitudine 
pentru întrevederea acordată, pentru 
posibilitatea oferită de a vizita uni
tăți de cercetare din tara noastră,

Vizita oficială pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efec
tuat-o în Turcia, la invitația preșe
dintelui Fahri Korutiirk și a doam
nei Emel Korutiirk, se înscrie ca un 
eveniment remarcabil, ca o grăitoare 
expresie a sentimentelor de stimă și 
respect dintre cele două popoare, a 
preocupării reciproce pentru intensi
ficarea relațiilor de colaborare dintre 
cele două țări. Succedind unui șir de 
întîlniri la nivel înalt, recenta vizită 
a consemnat, ca ilustrări pregnante 
ale acestor evoluții, aleasa ospitali
tate rezervată solilor poporului ro
mân de înaltele oficialități turce, 
ambianța de cordialitate și înțelegere 
în care s-au desfășurat convorbirile 
oficiale, căldura manifestărilor priete
nești ale populației Ankarei și Istan- 
bulului.

România și Turcia sint țări situate în 
aceeași zonă geografică, Marea Nea
gră care le scaldă litoralul consti
tuind un element de apropiere ; am
bele fac parte din categoria țărilor 
în curs de dezvoltare și, ca atare, 
sint dornice să lichideze cit mai 
grabnic decalajele care le despart 
de țările avansate economic, iar ca 
o condiție primordială pentru reali
zarea obiectivelor de progres econo- 
mico-social, ambele sînt vital intere
sate în statornicirea unui climat de 
securitate, înțelegere și largă coope
rare internațională.

Un cadru deosebit de fertil pentru 
intensificarea raporturilor de priete
nie și colaborare româno-turce a fost 
creat prin semnarea, anul trecut la 
București, a Declarației solemne co
mune a Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Turcia, document 
care consacră, ca fundament trainic 
al legăturilor dintre ele, principiile 
deplinei egalități în drepturi și res
pectului reciproc — exprimînd tot
odată hotărîrea celor două țări de a 
acționa pentru generalizarea acestor 
principii în viața internațională, pen
tru promovarea cauzei destinde
rii, păcii și colaborării. Caracterul 
rodnic al relațiilor bazate pe aceste 
principii este învederat de însăși 
dezvoltarea colaborării româno-turce 
pe multiple planuri. Este semnificativ 
în această privință că în perioada 
1971—1976 schimburile economice au 
crescut de 6 ori.

Apreciindu-se eu deosebită satis

litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în timpul întrevederii s-a apreciat 
că vizita în tara noastră a vicepre
ședintelui Partidului Social-Demo
crat constituie o expresie a dorinței 
comune de a promova relațiile din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Social-Democrat, de a întări 
colaborarea dintre România și Re
publica Federală Germania.

Au fost abordate probleme ale re
lațiilor dintre cele două țări, rele- 
vîndu-se, de comun acord, necesita
tea de a se acționa pentru extin

înțelegerile stabilite de președinții 
celor două țări pentru dezvoltarea și 
întărirea acestor raporturi, pe mul
tiple planuri.

Au fost examinate, în acest con
text, aspecte ale colaborării și coope
rării economice, evidențiindu-se evo
luția favorabilă, creșterea ponderii 
lor în ansamblul conlucrării priete
nești dintre România și S.U.A. S-a 
apreciat că prin intrarea în vigoare 
a Acordului privind relațiile comer
ciale dintre România și S.U.A. și 
acordarea clauzei națiunii celei mai 
favorizate s-au pus baze echitabile, 
trainice și de lungă durată colabo
rării economice româno-americane.

în cadrul întrevederii a fost re
liefată contribuția importantă a 
Consiliului economic româno-ameri
can în promovarea și extinderea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice, industriale și teh
nice dintre România și Statele Unite 
ale Americii. Totodată, s-a rele
vat însemnătatea actualei sesiuni 

de a se întîlni cu oameni de știință 
și specialiști români.

în cursul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție relațiile de prie
tenie și colaborare care s-au stator
nicit și se întăresc continuu între 
România și Canada, în diverse do
menii de activitate de interes reci
proc. S-a apreciat că aceste bune 
raporturi, precum și progresul celor 
două țări oferă condiții favorabile 
extinderii și intensificării conlucrării 
științifice și tehnologice, inclusiv pe 
tărîmul energiei atomice, de natură 
să contribuie la dezvoltarea econo
miilor statelor noastre, în folosul 

facție realizările de pînă acum, re
centul dialog româno-turc la eel mai 
înalt nivel are meritul de a fi des
chis noi și ample orizonturi rapor
turilor de conlucrare prietenească. 
După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „în cursul con
vorbirilor s-au reliefat atît posibili
tățile, cit și dorința comună a Româ
niei și Turciei de a amplifica coope
rarea economică, schimburile econo
mice, relațiile tehnico-științifice și 
culturale, precum și contactele poli- 

între România si Turcia —9
prietenie și colaborare 

cu noi și largi perspective
tîce la diferite niveluri în scopul asi
gurării unui progres mai rapid al 
țărilor noastre în toate domeniile, al 
adincirii cunoașterii și înțelegerii re
ciproce".

Exprimînd aceeași convingere, pre
ședintele Turciei, Fahri Korutiirk, a 
subliniat : „Atmosfera de prietenie 
și colaborare, dominantă în convor
birile pe care le-am dus două zile 
la Ankara, a adîncit sincerele noas
tre gînduri că relațiile noastre ba
zate pe respect reciproc se vor în
tări și mai mult". La rîndul său, 
premierul Suleyman Demirel. refe- 
rindu-se la rezultatele concrete ob
ținute în dezvoltarea bunelor relații 
dintre România și Turcia, le-a apre
ciat ca „cel mai frumos exemplu 
de colaborare la cel mai înalt nivel 
între țări cu sisteme politice, eco
nomice și sociale diferite".

Caracterul fructuos al vizitei, 
bilanțul bogat al rezultatelor ei și-au 
găsit o elocventă expresie în înche
ierea unui șir de acorduri, înțelegeri 
ți alte documente, de natură să im
pulsioneze dezvoltarea relațiilor de 

derea și adîncirea în continuare a 
raporturilor româno—vest-germane. 
pe baza respectării principiilor inde
pendenței, suveranității, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc. în acest cadru, s-a proce
dat la o trecere în revistă a posi
bilităților de amplificare a relațiilor 
de conlucrare dintre cele două țări, 
îndeosebi în domeniul economic.

Convorbirea, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, a prilejuit, totodată, un 
schimb de vederi cu privire la unele 
probleme actuale ale vieții interna
ționale.

a consiliului, manifestîndu-se con
vingerea că rezultatele ei rodni
ce se vor reflecta în amplifica
rea și aprofundarea legăturilor e- 
conomice, lărgirea ariei de coo
perare, în intensificarea și diver
sificarea schimburilor comerciale.

Convorbirea a scos în evidență do
rința comună de a promova în con
tinuare o cooperare reciproc avanta
joasă în industrie, în domeniul teh- 
nico-științific și în alte sectoare de 
activitate, de a pune în valoare toate 
posibilitățile pe care le oferă în 
acest sens economiile celor două țări. 
De ambele părți s-a apreciat că 
dezvoltarea multilaterală a relațiilor 
economice româno-americane este în 
folosul celor două țări, slujește la o 
mai bună cunoaștere și conlucrare 
între statele și popoarele noastre', 
cauzei generale a- destinderii și păcii 
în lume.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

ambelor popoare, al înțelegerii șl 
cooperării între națiuni.

în cadrul schimbului de vederi ■ 
s-a subliniat necesitatea accesului 
liber, nestingherit, al tuturor state
lor la realizările legate de folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice, 
domeniu important al științei și 
tehnicii contemporane, cu profunde 
implicații pentru progresul socie
tății omenești, pentru ridicarea ni
velului de civilizație al tuturor po
poarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

colaborare. Astfel, s-a convenit să se 
lărgească considerabil cooperarea e- 
conomică dintre cele două țări în 
ramuri din cele mai importante ale 
industriei și agriculturii, atribuin- 
du-se o atenție deosebită formelor 
superioare — cooperării în produc
ție și cercetare. De asemenea, a fost 
exprimată dorința de a se dezvolta 
schimburile culturale și științifice — 
important factor de adîncire a cu
noașterii și înțelegerii între popoare.

In același timp, se poate constata 

cu satisfacție că schimbul de vederi 
efectuat in timpul vizitei cu privire 
la evoluția vieții internaționale a 
pus in lumină noi posibilități de in
tensificare a conlucrării celor două 
țări în vederea sporirii contribuției 
lor la consolidarea procesului de 
destindere, la opera de făurire a 
unei păci trainice, la soluționarea 
marilor probleme ale contemporanei
tății potrivit intereselor popoarelor, 
în acest sens, convorbirile au re
afirmat atît însemnătatea principiilor 
înscrise în Actul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, cît și necesitatea de a se 
acționa mai energic pentru traduce
rea lor în viată, subliniindu-se în 
mod deosebit însemnătatea adoptării 
de măsuri adecvate în domeniul mi
litar. în special măsuri de reducere 
a forțelor armate și a armamentelor 
pe continent. Se poate aprecia 
că, prin toate acestea, convorbirile 
româno-turce s-au înscris în spiri
tul hotărîrilor de la Helsinki, vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Turcia constituind o contribuție

ITALIA

în favoarea participării 
comuniștilor 

în viitorul guvern
ROMA 26 (Agerpres). — Membrii 

Direcțiunii Partidului Socialist Ita
lian au reînnoit, vineri' seara, la 

Roma, la sfîrșitul celor două zile de 
lucrări, intenția lor fermă de a aso
cia Partidul Comunist Italian la for
marea viitorului guvern — informea
ză Agenția France Presse. „Agravarea 
crizei economice — subliniază ra
portul politic al conducerii P.S.I. — 
cere, astăzi mai mult ca oricînd, for
marea unui guvern cu ample baze 
parlamentare, excluzîndu-se orice 
baraj care să aducă prejudicii 
stingi!".

După ce a propus o confruntare 
de idei cu celelalte partide politice 
asupra „problemelor urgente și reale 
ale țării", P.S.I. a sugerat ca oamenii 
politici italieni să nu recurgă la for
marea unui guvern „provizoriu", „de 
așteptare", constrîns să nu găsească 
decît expediente pentru problemele 
economice prin care trece Italia.

Luni se reiau la New York

Dezbaterile din 
Consiliul de Securitate 

în problema eliberării 
teritoriilor arabe ocupate
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 

Consiliul de Securitate al O.N.U. se 
va întruni luni, la ora 14 și 30 minu
te (G.M.T.), în cea de-a cincea șe
dință a sa din cadrul dezbaterilor 
consacrate analizării recomandării 
Comitetului Adunării Generale cu 
privire la evacuarea de către Israel, 
pină la 1 iunie 1977, a tuturor, teri
toriilor arabe ocupate în urma con
flictului din 1967.

Dezbaterile au început la 9 iunie 
și vor continua probabil pină la 
sfîrșitul lunii. Alături de delegațiile 
celor 15 state membre ale Consiliu
lui de Securitate, între care și Româ
nia, alte peste 30 de țări au solicitat 
să fie înscrise pe lista oratorilor. 
Participă, de asemenea, o delegație 
a Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

OBBBBBBBBBB BBBBBBBBB

agențiile de presă transmit:
Lucrările primei sesiuni 

a Adunării Naționale a în
tregului Vietnam continuă Pe 
grupuri de lucru și pe comisii. Adu
narea a desemnat un comitet condus 
de Xuan Thuy, secretar al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, pentru elaborarea proiectu
lui hotărîrii comune.

Comunicatul comun dat 
publicității la Manila, la încheierea 
Conferinței Asociației națiunilor din 
Asia de sud-est, relevă că țările 
membre ale A.S.E.A.N. (Filipine, Ma- 
layezia, Singapore, Indonezia și Tai- 
landa) vor acorda „cea mai mare a- 
tenție adoptării de măsuri capabile să 
favorizeze stabilirea unei zone de 
pace și neutralitate in sud-estul 
Asiei".

Convorbiri iugoslavo-a- 
mericane. Vidoie Jarkovici, vice
președintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, l-a primit pe ministrul de fi
nanțe al S.U.A., William Simon, care 
a făcut o vizită în Iugoslavia, și a 
examinat cu acesta probleme privind 
promovarea relațiilor dintre cele 
două țări, în special în domeniile e- 
conomic, tehnico-științific și cultural. 
Ministrul american de finanțe a fost, 
de asemenea, Jprimit de președintele 
Consiliului. Executiv Federal al 
R.S.F.I., Gemal Biedici, și a avut 
convorbiri cu Momcilo Țemovici, se
cretarul federal pentru finanțe, și cu 
Emil Ludviger, secretarul federal iu
goslav pentru comerțul exterior.

efectivă Ia procesul materializării 
acestora.

în mod firesc, un loc central în ca
drul dialogului româno-turc au ocu
pat problemele colaborării în Balcani. 
Așa cum este cunoscut, România, 
pornind de la interesele fundamen
tale ale poporului român și ale tu
turor popoarelor care conviețuiesc in 
această regiune, acționează perseve
rent pentru dezvoltarea raporturilor 
de bună vecinătate, pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a co- 

laborării și păcii. Această poziție 
principială, profund constructivă, a 
fost reafirmată și în cursul recentei 
vizite și, după cum s-a putut con
stata, ea s-a bucurat de înaltă apre
ciere din partea gazdelor, președin
tele Turciei relevînd că atmosfera 
politică creată de vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu va influența efor
turile privind statornicirea unei secu
rități efective in regiunea balcanică. 
Relevindu-se importanța organisme
lor de colaborare interbalcanică, re
zultatele pozitive obținute la reu
niunea pentru cooperarea economică 
și tehnică multilaterală între statele 
balcanice, care a avut loc la Atena. 
România și Turcia s-au declarat gata 
să participe și să sprijine si în viitor 
toate inițiativele și eforturile îndrep
tate spre acest obiectiv.

în cursul schimburilor de vederi 
și-a găsit din nou afirmarea princi
piul soluționării pe cale pașnică a 
problemelor litigioase. Ca o aplicare 
a acestui principiu, Convorbirile au 
evidențiat cerința ca problema ciprio
tă să fie reglementată pe baza

MITINGUL DE LA PHENIAN
consacrat evocării victoriei în războiul 

pentru apărarea patriei
PHENIAN 26 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc un miting în ca
drul căruia Chtmg Jun Gi. membru 
al Comitetului Permanent al Adună
rii Populare Supreme, s-a referit pe 
larg la lupta plină de eroism a po
porului coreean și la însemnătatea 
istorică a victoriei sale în războiul

Măsuri de stimulare a progresului economic 
in țările in curs de dezvoltare

PERU Investiții în sectorul 
minier

LIMA 26 (Agerpres). — Guvernul 
peruan a investit 1,2 miliarde de do
lari în diverse proiecte din sectorul 
minier pentru a asigura o mai bună 
exploatare a zăcămintelor existente, 
a declarat președintele întreprinderii 
de stat „Minero-Peru", Luis Briceno. 
Strategia dezvoltării Perului — a a- 
firmat el — vizează depășirea situa
ției de țară producătoare de materii 
prime, întrucît această condiție gene
rează, la rîndul ei, dependentă și un 
nivel scăzut al veniturilor. Guvernul 
are în vedere dezvoltarea echilibra
tă a ramurilor industriale și a agro
zootehnici, ceea ce necesită dezvol
tarea sectorului minier, singurul în 
măsură, în Peru, să furnizeze resur
sele financiare necesare progresului 
economic.

MADAGASCAR Crearea 
unei companii naționale 

a petrolului
ANTANANARIVO 26 (Agerpres). 

— Președintele Republicii Democra
tice Madagascar, Didier Ratsiraka, a 
anunțat că toate întreprinderile in
dustriei petroliere din țară vor fi 
naționalizate. Ministrul economiei și 
comerțului, Justin Rarivoson, a 
precizat că statul nu va refuza nego
cierile privind fixarea unor even
tuale indemnizații care să fie acor
date companiilor amintite și a anun
țat că va fi înființată o societate 
națională a petrolului, „Solitany 
Malgasy", care va prelua activitățile 
companiilor străine naționalizate.

Președintele P.C. din Da*  
nemarca, Knud Jespersen, s-a 
referit, recent, la creșterea nivelu’ui 
șomajului în țară și la dificultățile 
economice cu care sînt confruntați 
oamenii muncii danezi. Vorbitorul a 
evidențiat necesitatea unor măsuri 
economice care să permită crearea 
de noi locuri de muncă și instituirea 
unui control strict asupra comerțu
lui exterior,

In cadrul lucrărilor Con
gresului Uniunii Creștin-So- 
CÎaIef PrinciPala formațiune politi
că a opoziției din R.F.G., Franz Jo
sef Strauss a fost reales în funcția 
de președinte al U.C.S. Congresul 
U.C.S. urmează să elaboreze platfor
ma electorală a partidului, în per
spectiva alegerilor generale de la 3 
octombrie.

Comisia Executivă a 
Coordonării Democratice - 
alianță a principalelor forțe de ouo- 
ziție din Spania — a respins legea 
asupra dreptului de asociere și în
trunire, aprobată recent de Cortesuri, 
și care prevede legalizarea unor par
tide cu excepția P.C. și a altor for
mațiuni politice, informează un co
municat dat publicității la Madrid. 
Noua lege — arată comunicatul — 
este inadecvată și antidemocratică, 
avind, în același timp, un caracter 
discriminatoriu, întrucît urmărește 
dezbinarea forțelor care se pronunță 
pentru democratizarea vieții politice 
în țară.

respectării independenței, suvera
nității, integrității teritoriale și 
a nealinierii Ciprului, asigurîndu-se 
conviețuirea pașnică și înțelegerea 
durabilă a celor două comunități. 
Sublinierea necesității continuării ne
gocierilor intercomunitare în spiritul 
egalității și respectului reciproc are, 
desigur, o deosebită semnificație în 
contextul eforturilor ce se întreprind 
în vederea soluționării juste a aces
tei probleme.

Similitudinea punctelor de vedere 
ale celor două țări s-a manifestat și 
în ce privește abordarea altor aspec
te concrete ale actualității interna
ționale : evidențierea necesității de 
a se lichida progresiv decalajele in 
ce privește nivelul de dezvoltare a 
diferitelor țări ale lumii, de a se in
staura o nouă ordine economică in
ternațională, ca cerință fundamenta
lă a epocii contemporane; urgența cu 
care se impun măsuri hotărîte, efi
ciente în direcția dezarmării generale 
și complete, problemă a cărei solu
ționare prezintă, în condițiile actuale, 
o însemnătate capitală pentru ome
nire ; sublinierea căilor de realizare 
a unei păci juste și durabile în O- 
rientul Mijlociu ; atenția deosebită 
acordată rolului sporit ce trebuie să 
revină Organizației Națiunilor Unite 
în menținerea păcii și securității în 
lume.

Prin bilanțul său bogat, prin im
portanța Comunicatului comun care 
poartă semnătura celor doi șefi de 
stat, prin celelalte documente încheia
te. prin spiritul de cordialitate desăvir- 
șită care a domnit în permanență, se 
poate aprecia că vizita în Turcia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu mar
chează o nouă contribuție, de cea 
mai mare însemnătate. în evoluția 
raporturilor reciproce de colaborare 
prietenească, înscriindu-se, în același 
timp, ca un aport de preț la stator
nicirea climatului de înțelegere și 
conlucrare — în Balcani, pe conti
nentul european și în lume. Iată te
meiurile pentru care opinia noastră 
publică salută cu deplină satisfacție 
și aprobă întru totul rezultatele a- 
cestei vizite, exprimîndu-și, încă o 
dată, totala adeziune la întreaga po
litică externă a partidului, a Româ
niei socialiste.

V. ALEXANDRESCU 

pentru apărarea patriei, a denunțat 
provocările și manevrele clicii mario
netă de la Seul sprijinite din exte
rior de a perpetua divizarea ță
rii. în continuare a fost reafirmată 
poziția R. P. D. Coreene referitoare 
la reunificarea națională a tării.

INDIA Naționalizarea 
unor companii particulare
DELHI 26 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Trei principale 
companii particulare din industria 
constructoare de vagoane a Indiei — 
„Burn and Co", „Indian Standard 
Vagon" și „Braithwait and Co." — 
au fost naționalizate de guvernul in
dian, cu plata unor compensații.

Activitatea acestor companii trena, 
Iar unele întreprinderi depinzînd de 
ele fuseseră aduse în prag de fali
ment, fapt ce a determinat guvernul 
să procedeze la naționalizarea lor.

PAKISTAN în sprîținul 
micilor fermieri

ISLAMABAD 26 (Agerpres). — 
Banca pentru dezvoltare agricolă a 
Pakistanului va deschide la 1 iulie 
250 de filiale în mediul rural, pentru 
a veni în sprijinul micilor fermieri. 
176 dintre acestea vor fi înființate în 
Punjab. 47 în Sind, iar celelalte in 
alte state din nordul țării.

IRAK Arabizarea 
învăfămîntului superior

BAGDAD 26 (Agerpres). — Viito
rul an academic va fi primul în care 
se va pune în aplicare principiul 
privind arabizarea învățămîntului 
superior în Irak — transmite agenția 
I.N.A. O decizie adoptată de Con
siliul pentru învățămînt superior șl 
cercetare științifică prevede ca pro
cesul de educație a tuturor studen
ților din anul întîi din instituțiile de 
învățămînt superior să se facă în 
limba arabă, urmind ca, ulterior, a- 
raba să devină limbă de predare 
pentru toate facultățile irakiene.

Curtea Supremă * statelor 
Unite a hotărît ca școlile particulare 
să nu aibă dreptul să refuze accesul 
anumitor elevi la cursuri sub motivul 
apartenenței acestora la una sau 
alta dintre rase. Prin această hotă- 
rîre, orice discriminare rasială în 
acest domeniu reprezintă o violare a 
drepturilor cetățenești. Noua deci
zie a Curții Supreme va avea pu
tere de lege.

Cereri de amnistie a de- 
ținuților politici spanioli. 
Consiliul episcopal din Catalonia a 
dat publicității o declarație prin ca
re a cerut guvernului spaniol să a- 
corde amnistie tuturor deținuților 
politici. „Nu poate fi vorba despre 
democratizarea vieții politice — se 
spune in declarație — atît timp cît 
în închisori se află oameni condam
nați pentru convingerile lor".

Un comunicat comun ,n_ 
formează că guvernele Filipinelor și 
Statelor Unite au convenit vineri să 
suspende pînă la 1 iulie negocieri’e 
în legătură cu un nou tratat asupra 
bazelor militare americane din Fili
pine. în discuție se află viitorul sta
tut al ultimelor două baze americane 
din această țară — baza aeriană 
Clark și baza navală Subic.

Cei peste 700 controlori 
aerienide la centrele de zbor din 
Paris, Roissy și Orly au declarat vi
neri o „grevă de zel". Scopul acestei 
acțiuni constă în obținerea unei îm
bunătățiri a condițiilor de viață și 
de muncă și a dreptului la grevă 
pentru această categorie de lucră
tori.

Conferința internațională 
asupra educației adulților, 
care s-a desfășurat la Dar es Salaam 
și la care au luat parte 500 oameni 
de știință din 79 de țări, a adoptat 
un document în care s-a propus o 
descentralizare a structurilor educa
ționale intr-un sistem in care toate 
tipurile de educare să fie accesibile. 
De asemenea, documentul cere drep
turi egale pentru femei privind ac
cesul la învățămîntul agricol, comer
cial și in alte sfere de activitate.

Un eveniment important în viața poporului algerian 

Referendumul asupra „Cartei naționale* 1
Astăzi, poporul algerian este 

chemat în fața urnelor pen
tru a se pronunța, printr-un re
ferendum, asupra „Cartei naționa
le", document care, sintetizînd ex
periența de pînă acum a revolu
ției, fundamentează noile opțiuni 
politice și economice ale Algeriei, 
menite să asigure consolidarea cu
ceririlor obținute, a suveranității 
și independenței naționale, edifica
rea socialistă a țării.

In pregătirea referendumului de 
la 27 iunie, apreciat aici ca un eve
niment de cea mai mare importan
tă în istoria poporului algerian, în 
întreaga țară au avut loc adunări, 
mitinguri, mese rotunde în spriji
nul unei cît mai largi popularizări 
a proiectului final al cartei. S-a 
desfășurat o amplă dezbatere la 
scară națională. Pentru a asigura 
participarea la vot a tuturor cetă
țenilor țării, bărbați și femei care 
au împlinit vîrsta de 18 ani, au 
fost amenajate secții de votare pînă 
în cele mai îndepărtate localități. 
Sute de nomazi din zonele saharie- 
ne au venit pe lîngă oazele mai 
apropiate pentru a se înscrie, pen
tru prima dată, pe liste de alegă

AZI, ALEGERI 
PREZIDENȚIALE 

In portugalia
LISABONA 26 (Agerpres). — în 

Portugalia au loc duminică alegeri 
pentru desemnarea viitorului pre
ședinte al republicii. Pe tot cuprin
sul țării, urnele de vot se deschid la 
ora 8.00, ora locală, urmind să se 
închidă la ora 15.00 ,

Aproximativ 6 500 000 de alegători 
(vîrsta minimă de vot fiind 18 ani) 
sint chemați să-1 aleagă pe viitorul 
șef de stat din cei patru candidați 
înscriși pe listele electorale : gene
ralul Antonio Ramalho Eanes, șeful 
Statului Major al armatei terestre, 
primul ministru, amiralul Jose Pin
heiro de Azevedo — restabilit după 
atacul de cord suferit miercuri — 
Octavio Pato, membru al Secretaria
tului C.C. și al Comisiei Politice a 
Partidului Comunist Portughez, $1 
maiorul Otelo Saraiva de Carvalho, 
fost șef al Comandamentului Opera
țional Continental (COPCON).

Pentru a deveni președinte, un 
candidat va avea nevoie să întru
nească 53 la sută din totalul voturi
lor exprimate. în cazul cînd nu va 
exista o asemenea posibilitate, ur
mează să fie organizat un al doilea 
tur de scrutin.

Reuniunea Consiliului 
ministerial al O.ll.fi.
PORT LOUIS 26 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Organizației 
Unității Africane, Peter Onu, a decla
rat sîmbătă că participanții la reu
niunea Consiliului ministerial al 
O.U.A. au dezbătut situația din Afri
ca australă, principala problemă de 
pe agenda sesiunii. Peter Onu a spus 
că participantii au căzut de acord a- 
supra unui program de acțiuni în 
sprijinul luptei de eliberare din Na
mibia și Zimbabwe. Printre altele, a- 
cest program prevede stabilirea unul 
comitet special al O.U.A. pentru >,ia- 
lizarea situației, izolarea Republicii 
Sud-Africane prin boicot economic, 
creșterea sprijinului acordat mișcări
lor de eliberare din Republica Sud- 
Africană, Namibia și Zimbabwe, pu
nerea in aplicare a unui program di
plomatic și politic al O.U.A. pe plan 
international împotriva regimului de 
la Pretoria.

Ziarul „L'Umanita" — or- 
gan al Partidului Social-Democrat 
Italian — a apărut sîmbătă în ulti
mul său număr. Hotărîrea a fost 
adoptată din rațiuni financiare.

Creșterea prețurilor în 
Chile. Ministerele economiei și 
transporturilor din Chile au anunțat 
noi majorări ale prețurilor la pîine 
și făină, precum și la transportul în 
comun. Au fost sporite, de asemenea, 
tarifele cu 10 la sută la energia e- 
lectrică. Benzina, gazele lichefiate și 
alți combustibili au cunoscut majo
rări de peste 20 la sută.

Acțiunile teroriste aIe orga* 
nizațiilor extremiste continuă în 
Irlanda de Nord. Astfel, în localitatea 
Kettlepatrick, la nord de Belfast, trei 
persoane au fost ucise de către un 
grup de necunoscuți care au deschis 
focul asupra unor cetățeni aflați în- 
tr-un local. Alte 20 de persoane au 
fost rănite vineri seara de explozia 
unei bombe într-un cartier din ves
tul Belfastului. Membrii unei patru
le a forțelor de ordine britanice au 
fost, de asemenea, răniți în cadrul 
unui schimb de focuri cu elemente 
teroriste din cartierul Andersonstown.

Firma „FIAT" a Pr°«d*t>  vl- 
neri, Ia o nouă majorare — cu șase 
la sută — a prețurilor la produsele 
sale, cea de-a patra de la începutul 
acestui an. Precedentele majorări 
oscilau între trei și cinci la sută.

Premiul „Goethe 1976" 
al orașului Frankfurt pe Main a fost 
atribuit cunoscutului regizor suedez 
Ingmar Bergman. Bergman este pri
ma personalitate reprezentînd lumea 
celei de-a șaptea arte căre i 1 se 
conferă acest premiu. J'

Caniculă la Londra. Cap!* 
tala Angliei a cunoscut, sîmbătă, una 
din cele mai călduroase zile din is
toria sa ; mercurul termometrului a 
atins, la prînz, nivelul record de 35 
grade. Numeroși londonezi au inva
dat plajele, alții au crezut că se 
înăbușă cînd o garnitură de metrou 
a rămas imobilizată, într-un tunel, 
timp de 90 de minute, pompierii au 
trebuit să intervină în repetate rîn- 
duri pentru a stinge micile incendii 
izbucnite în parcuri și grădini, iar 
serviciile sanitare au transportat spre 
spitale primele cazuri de insolatie — 
fenomen rar în capitala britanică.

tori. Partidul Frontul de Eliberare 
Națională și organizațiile de masă 
au chemat întregul popor „să vo
teze în favoarea adoptării proiec
tului Cartei naționale, ce va da re
voluției noastre un elan nou, pen
tru intensificarea edificării socia
lismului, singurul sistem în măsu
ră să garanteze promovarea perso
nalității umane și dezvoltarea o- 
mului în libertate, demnitate, drep
tate și prosperitate" — cum se sub
liniază în apelul partidului.

Președintele Houari Boumediene 
s-a întîlnit cu muncitori, felahi și 
intelectuali din mai multe locali
tăți, arătînd în cadrul discuțiilor 
premergătoare referendumului că 
adoptarea „Cartei naționale" des
chide calea altor înnoiri importante 
în viața politică a Algeriei inde
pendente. Chiar pină la sfîrșitul 
acestui an, a anuntat el, poporul 
algerian va fi chemat să aprobe, 
de asemenea, printr-un referen
dum, Constituția țării, să aleagă 
Adunarea Națională Populară și 
președintele republicii.

Mircea S. IONESCU
Alger
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