
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLV Nr. 10 530 Prima ediție Marți 29 iunie 1976 6 PAGINI - 30 BANI

Pentru a participa la Conferința partidelor comuniste 
si muncitorești din Europa

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a sosit ieri seară la Berlin

La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, membrii delegației partidului nostru 
au fost salutați cu deosebită căldură de tovarășul Erich Honecker, 

secretar general al C. C. al P. S. U. G., de alți conducători de partid

CONVORBIRILE DINTRE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU

ȘI PREȘEDINTELE HAFEZ AL-ASSAD 
s-au încheiat cu hotărîri importante pentru dezvoltarea 

relațiilor de cooperare prietenească dintre cele două țări, 
pentru cauza păcii și înțelegerii între popoare 

SEMNAREA COMUNICATULUI COMUN
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, au semnat, luni, 28 
iunie, in cadrul unei ceremonii, Co
municatul comun.

în prezenta celor doi președinți, au 
fost semnate, în oontinuare, planul 
de colaborare în domeniul sănătății, 
Convenția sanitar-veterinară și Pro
tocolul privind aplicarea. acesteia, A- 
cordul privind colaborarea și coope
rarea in domeniul poștelor și teleco
municațiilor, Acordul privind coope
rarea tehnico-științifică, de către Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și Abdel Halim Khaddam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul afacerilor externe. De ase
menea, s-a semnat Programul de a- 
plicare pentru anii 1876—1977 a A- 
eordului de cooperare culturală În
cheiat între guvernele Republicii So
cialiste România și Republicii Arabe 
Siriene, de către Dumitru Popescu, 
președintele Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, și Fawzi Al-Ka- 
yali, ministrul culturii și orientării 
naționale.

După semnarea documentelor, cei 
doi șefi de stat și-au strâns mîinile

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntul președintelui
Hafez Al-Assad

Dragă prietene președinte Assad,
Stimați prieteni și tovarăși,
Doresc să exprim satisfacția noas

tră pentru faptul că vizita dumnea
voastră în România — deși scurtă 
— a fost deosebit de rodnică și se 
încheie cu rezultate bune pentru re
lațiile dintre țările noastre.

Documentele care au fost semnate 
cu puțin înainte, precum și Comu
nicatul comun pe care l-am semnat 
împreună dau noi dimensiuni rela
țiilor de colaborare româno-siriene, 
deschid perspectiva amplificării lor 
în toate domeniile de activitate.

Schimbul de păreri pe care l-am 
făcut în aceste zile, atît cu privire 
la relațiile bilaterale, cit și la pro
blemele internaționale — inclusiv la 
problemele Orientului Mijlociu și ale

La plecare pe aeroportul Otopeni (Relatarea ceremoniei în pagina a Ill-a)

cu căldură, s-au îmbrățișat cu prie
tenie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad au rostit apoi alo
cuțiuni.

situației din Liban — a demonstrat 
identitatea sau apropierea punctelor 
noastre, de vedere. El a evidențiat 
dorința comună de a acționa pentru 
soluționarea democratică a proble
melor complexe ce preocupă lumea 
contemporană, precum și pentru 
realizarea unei păci drepte și traini
ce în Orientul Mijlociu, pentru rezol
varea ’ problemei libaneze pe calea 
tratativelor între părțile interesate 
din Liban, pentru restabilirea păcii.

Peste puțin timp veți pleca spre 
patrie. Vă rog să duceți cu. dumnea
voastră cele mai alese sentimente 
de prietenie și solidaritate ale po
porului român față de poporul prie
ten sirian.

Urez o colaborare tot mai trainică 
intre partidele și popoarele român 
și sirian 1 (Aplauze).

La solemnitate au participat Ma
nea Mănescu, Emil Bobu, Gheorghe 
Cioară, Janos Fazekas, Angelo Mi- 
culescu, viceprim-ministru al guver
nului, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, alți membri ai

Dragă prietene președinte Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați prieteni.
Am semnat astăzi aceste documen

te, cu puțin timp înainte de a părăsi 
țara dumneavoastră prietenă.

Vreau să reconfirm încă o dată 
sentimentele sincere cu care plecăm, 
semnificația profundă a tuturor În
țelegerilor care au fost convenite în 
cadrul întrevederilor noastre. A fost 
intr-adevăr o întîlnire scurtă. însă a 
fost o întîlnire densă în ce privește 
activitatea, cu o multitudine de sem
nificații profunde, în care esențialul 
îl reprezintă raporturile de prietenie 
și înțelegere reciprocă dintre po
poarele noastre. Aceste sentimente, 
aceste sensuri profunde au caracteri
zat toate întrevederile noastre. în 
toate domeniile în care noi am ac
ționat, ele au demonstrat, odată cu 

guvernului, conducători de instituții 
centrale.

Au luat parte persoanele oficiale 
care l-au însoțit pe șeful statului si
rian în vizita sa in țara noastră.

aceste sentimente, și speranțele co
mune pe care le împărtășește per
sonal și tovarășul președinte Nicolae 
Ceaușescu, Va și toți ceilalți tovarăși 
români. Am simțit acest lucru și cu 
prilejul întilnirii deosebit de căldu
roase cu populația orașului Bucu
rești. Noi înțelegem toate acestea ca 
o apreciere și o manifestare a senti
mentelor deosebite pentru masele 
noastre populare, pentru partidul și 
poporul din Siria.

împreună am analizat cooperarea 
și căile de dezvoltare a acestei con
lucrări, precum și soluționarea unor 
aspecte privind colaborarea noastră.

Iată de ce. semnind totalitatea aces
tor documente, pe care împreună 
le-am convenit mai înainte, apreciez 
că in ele sint cuprinse tot ceea ce am 
realizat, că ele întăresc și mai .mult 
încrederea noastră reciprocă în ' ra
porturile viitoare, ne fac foarte opti
miști în ceea ce privește perspectiva 
relațiilor pe mai departe.

Aș vrea, totodată, să subliniez în 
mod deosebit rolul direct și perso
nal pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu il are pentru ca aceste 
raporturi, aceste relații sincere să se 
dezvolte tot mai mult și in viitor. 
Dacă această cooperare se află la un 
nivel ridicat, mă refer la nivelul ra
porturilor de colaborare bilaterală, 
trebuie, totodată, să precizăm că e- 
xistă un progres deosebit și în con
lucrarea noastră în ceea ce privește 
abordarea problemelor internaționale. 
Este o cooperare foarte bună și utilă, 
cu un efect deosebit de profund asu
pra tuturor problemelor vieții inter
naționale actuale. Sperăm și dorim 
o dezvoltare în continuare a acesteia 
și sîntem siguri că această cooperare, 
în general colaborarea, se va realiza 
în toate domeniile care constituie 
preocupările noastre comune în viitor.

Nu pot să închei aceste cuvinte 
fără a mulțumi în mod deosebit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, doam
nei Elena Ceaușescu, tuturor priete
nilor români. Exprim cele mai bune 
și sincere sentimente în numele meu, 
al soției mele, al delegației siriene, 
al poporului arab din Siria și adre
sez calde urări pentru progresul și 
prosperitatea poporului român prie
ten. (Aplauze).

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita 
oficială de prietenie 

in Republica Socialistă 
România a secretarului 

general al Partidului Baas 
Arab Socialist, 

președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez 

Al-Assad
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BERLIN 28 (Agerpres).. — Delega
ția Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a sosit luni seara la 
Berlin in vederea participării la lu-. 
crările Conferinței partidelor comu
niste și muncitorești din Europa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, membrii delegației 
partidului nostru au fost salutați la 
aeroportul Schonefeld, cu deosebită 
căldură, de tovarășii Erich Honecker, 
secretar general al C.C. ăl P.S.U.G.,

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, care va parti
cipa la lucrările Conferinței partide
lor comuniste și muncitorești din Eu
ropa. a plecat, luni după-amiază, la 
Berlin.

Din delegație fac parte tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT PE HANI EL HASSAN, CONSILIER POLITIC PERSONAL AL PREȘEDINTELUI 

COMITETULUI EXECUTIV AL ORGANIZAȚIEI PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe Hani 
El Hassan, consilier politic personal 
al președintelui Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, care se află într-o scurtă 
vizită în țara noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie din partea lui Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E;P.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat președintelui Co

VEȘTI DIN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
au Îndeplinit planul semestrial

• Oamenii muncii din industria 
județului Alba, angajați plenar în în
trecerea socialistă pentru îndeplinirea 
și depășirea planului de producție și 
angajamentelor asumate, raportează 
îndeplinirea, înainte de termen, a sar
cinilor de producție pe primul semes
tru al acestui an. Pînă la sfirșitul a- 
cestei perioade se estimează reali
zarea unei producții globale supli
mentare in valoare de peste 90 mili
oane lei. Tinăra industrie a județului 
Alba va livra economiei naționale 
peste prevederi : 170 tone mașini și 
utilaje pentru lucrări miniere, 370 
tone sodă caustică, 400 tone cărămizi 
refractare, 4 700 mc cherestea, 9 800 
mașini electrice de spălat rufe, 12 000 
tone sare, 32 000 perechi ciorapi, por
țelan menaj în valoare de 3 milioane 
lei etc. Sporul de producție va fi ob
ținut aproape în întregime pe seama 
creșterii productivității muncii. (Ște
fan Di ni că).

• Bilanțul realizărilor pe care le ra
portează colectivele de muncă din 
industria județului Vaslui la această 
dată arată că prevederile de plan pe 
primul semestru au fost îndeplinite 
înainte de termen. S-au creat, in a- 
cest fel, condiții de a se . obține in 
plus bunuri materiale în valoare de 
peste 70 milioane lei. Astfel, in pri
mele 6 luni ale anului se va înregis
tra un important volum de producție 
suplimentară, rod al activității oame
nilor muncii din întreprinderile care 
fac parte din ramura industriei con
structoare de mașini, din industria 
confecțiilor, mobilei, bumbacului, 
materialelor de construcții etc. De re
levat și faptul că oamenii muncii 

Hermann Axen, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Heinz Hoffmann, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., Erich 
Mielke, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., Horst Sinder- 
mann, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., Willi Stoph. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., Paul Verner, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., și Joachim Herrmann, mem
bru supleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to

Plecarea din București

litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voicu, membru al C.C. 
al P.C.R., Vasile Șandru, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
condus, la plecarea de pe aeroportul 
Otopeni. de tovarășa Elena Ceaușescu. 
de tovarășii Manea Mănescu. Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Janos Fa
zekas, Petre Lupu, Paul Niculescu. 
Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Gheor- 
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Vasile 

mitetului Executiv al O.E.P. un salut 
prietenesc.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate aspecte ale bunelor relații de 
prietenie și colaborare dintre P.C.R. 
și O.E.P., dintre poporul român și 
poporul palestinean. De asemenea, 
s-a făcut un schimb de păreri în 
probleme actuale ale vieții politice 
internaționale, ale luptei pentru des
tindere, colaborare și pace și, în a- 
cest cadru, au fost examinate proble
me legate de instaurarea unei păci 
trainice și drepte în Orientul Mij
lociu.

Au fost discutate, totodată, proble

din județ își onorează, totodată. în
făptuirea a 55 la sută din sarcinile 
angajamentului anual asumat în în
trecerea socialistă. (Crăciun Lăluci).

• Colectivele de muncă din indus
tria prahoveană și-au onorat integral 
sarcinile aferente primei jumătăți a 
anului, înregistrind în plus față de 
sarcinile curente bunuri materiale 
evaluate la circa 400 milioane lei 
producție-marfă. Mai mult de trei 
sferturi din acest spor a fost obținut 
pe seama creșterii productivității 
muncii — indicator care a atins de pe 
acum nivelul prevăzut pentru finele 
anului. Avansul cîștigat creează posi
bilitatea livrării suplimentare a im
portante cantități de țiței și derivate, 
utilaje chimice, tehnologice și meta
lurgice, materiale de construcții, căr
bune, energie electrică, țesături, con
fecții și alte produse. în aceeași 
perioadă industria prahoveană a li
vrat suplimentar, la export, bunuri 
materiale în valoare de peste 150 mi
lioane lei. (Agerpres).

• Cu realizări de prestigiu a în
cheiat prevederile planului pe primul 
semestru și industria județului Bu
zău. Succesul — datorat in totalitate 
creșterii productivității muncii, per
mite colectivelor de aici să furnizeze 
în plus economiei naționale, pînă la 
finele lunii iunie, o producție globală 
in valoare de 86 milioane lei — sumă 
materializată in utilaje chimice și 
tehnologice, materiale pentru cons
trucții, sîrmă și produse din sirmă, 
confecții, mobilă, obiecte de uz cas
nic și alte bunuri materiale. (Ager
pres). 

varășul Erich Honecker își string 
mîinile îndelung și se îmbrățișează 
prietenește. Pionieri oferă secreta
rului general al Partidului Comunist. 
Român, membrilor delegației, bu
chete de flori.

La sosire erau prezenți, de ase
menea, ambasadorul Republicii So
cialiste România în R. D. Germană, 
Constantin Niță, membri ai amba
sadei.

Numeroși corespondenți de presă, 
fotoreporteri, operatori ai Radiotele- 
viziunii au înregistrat solemnitatea 
sosirii delegației Partidului Comunist 
Român.

Patilineț, Ion Ursu, de membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului, de 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești.

A fost prezent ambasadorul Repu
blicii Democrate Germane la Bucu
rești, Hans Voss.

Secretarul general al partidului a 
fost salutat, pe aeroport, cu deosebită 
căldură de un mare număr de oameni 
ai muncii din Capitală.

La ora 18,30 aeronava oficială a de
colat, îndreptîndu-se spre capitala 
R.D. Germane.

me privind situația din Liban, exprl- 
mindu-se îngrijorarea față de agra
varea conflictului din această țară, 
precum și dorința de a se ajunge 
la instaurarea liniștii și păcii, folo- 
sindu-se în acest scop calea tratati
velor politice și nu o înfruntare mi
litară. asigurîndu-se evitarea ames
tecului străin în viața poporului li
banez, respectarea independenței, su
veranității și integrității Libanului, 
aceasta slujind cauzei generale a 
securității și păcii în Orientul Mijlo
ciu și în lumea întreagă.

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

Bunuri de consum 
peste prevederi

Unitățile de pe platforma indus
trială din zona de nord-vest a orașu
lui Slobozia și-au îndeplinit planul 
de producție pe semestrul I. Colecti
vul de la întreprinderea de ulei a 
depășit planul producției marfă cu 
5 milioane lei, iar pînă la finele lunii 
iunie se vor realiza suplimentar 
3 000 tone ulei comestibil ; lucrătorii 
de la întreprinderea de industriali
zarea laptelui Ialomița vor realiza o 
producție marfă suplimentară de 20 
milioane lei, concretizată în 60 tone 
unt bloc, 200 tone brânzeturi, 300 tone 
lapte praf ; filatoarele din Slobozia 
vor trimite spre unitățile prelucră
toare 126 tone fire de bumbac peste 
prevederile planului semestrial. (Au
rel David).

HUNEDOARA

Importante reduceri 
ale cheltuielilor

încheierea de către Direcția jude
țeană de statistică a calculelor pri
vitoare la costurile de producție de 
pe primele 5 luni ale acestui an ilus
trează faptul că, pe ansamblul jude
țului Hunedoara s-a obținut o redu
cere a cheltuielilor materiale față de 
nivelul planificat cu 8,45 lei la fie
care 1 000 lei producție-marfă. Ast
fel. totalitatea economiilor suplimen
tare realizate pe această cale la chel
tuielile materiale se ridică in pri
mele 5 luni la peste 75 milioane leL 
(Sabin Ionescu).
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I R
Mal intii, o apreciere. Aparține 

tovarășului dr. ing. Ion Țiru, secre
tar științific al Stațiunii de cerce
tări agricole Brăila : „Media preci
pitațiilor în județul nostru pe ulti
mii 50 de ani, pentru perioada 1 ia
nuarie — 1 iunie, este de 170 mm 
pe metru pătrat. Tot în acest inter
val. dar in anul 1976, media preci
pitațiilor s-a situat sub 100 mm. 
Deci, se poate spune că lucrăm in 
condiții care impun efectuarea iri
gațiilor la întreaga capacitate, atit pa 
terasele Brăila, Viziru, Ialomița- 
Călmățui, cit și in Insula Mare a 
Brăilei". Se ține cont de această ne
cesitate imperioasă ? Iată ce-și pro
pun să urmărească investigațiile de 
față. Răspunsul este : da, se irigă la 
întreaga capacitate. Cîmpurile Brăi
lei se răcoresc peste tot — 
unde există amenajări — sub 
rile aspersoarelor. Toate cele 
de electropompe ale stațiilor 
sisteme sint sub presiune.

«turi de . ele, alte sute de moto- 
pompe. Anul acesta, I.E.L.I.F. Brăi
la a introdus și citeva noutăți in 
exploatarea sistemelor, menite să 
asigure funcționarea acestora la pa
rametrii proiectați. Este vorba de 
automatizarea funcționării stăvilare- 
lor și a stațiilor de pompare sub 
presiune în unele puncte din siste
mele Cazasu, Movila Miresii și Vi
ziru ; în rețeaua de distribuție pe 
sole, în conformitate cu indicațiile 
prognozei și avertizării, udările sint 
programate cu ajutorul calculatoru
lui electronic.

acolo 
jetu-

387 
din 

Ală-

I G A T I
— Se irigă ziua și noaptea — ne 

spune tov. ing. Nicolae 
rector general adjunct 
agricolă a județului. în 
irigat pînă acum 164 076 
118 428 ha amenajate. Programul săp- 
tămînii trecute a prevăzut udarea a 
Încă 36 680 ha, iar cele

Mocanu, di- 
la direcția 

acest an am 
ha, din cele

stabilite au

9
ficelor, pe 
ficată. De 
pină acum 
borceagul, 
iar in prezent irigăm cu toate for
țele și porumbul. Totul decurge con
form programului". Același control 
eficient, permanent l-am consemnat

Întreaga suprafață plani- 
la Începutul acțiunii și 
am irigat griul, lucerna, 
cartofii, legumele, via.

care răspunde. Au fost orga- 
colective formate din instruc- 

ai comitetului județean de 
specialiști de la I.E.L.I.F.,

Ain județul Brăila

Zi și noapte,
cu întreaga capacitate
fost înfăptuite. Este și firesc, intru- 
cît media zilnică de udare în coope
rativele agricole de producție este de 
3 600—3 700 ha, iar în I.A.S. în jur 
de 2 000 ha. Se lucrează în două 
schimburi, avem cooperative agrico
le fruntașe între fruntașele la irigat. 
Aș menționa cooperativele agricole 
de producție Gropeni, Romanu, La
nurile, Țibănești, Siliștea și altele.

La cooperativa agricolă Lanu
rile, pe președintele Cazan Cris- 
tea l-am găsit pe cimp urmărind 
mersul irigațiilor. Ne spune „Am 
executat toate udările, conform gra-

și in alte părți. I-am întilnit pe 
cimp, la irigații, pe tov. Popa An
gelo, secretarul comitetului de partid 
din comuna Unirea, pe Vasile Chi- 
rilă, secretarul comitetului de partid 
de la cooperativa agricolă Valea Cî- 
nepii, și pe inginera Eufrosina Lăm- 
beanu. Peste tot, o bună organizare, 
pe schimburi, a lucrărilor. La cere
rea comandamentului 
fășurarea și calitatea 
controlate riguros de 
damentele comunale.
bru al biroului comitetului județean 
de partid are repartizat cite un sec-

județean, des- 
irigațiilor sint 
către coman- 

Fiecare mem-

tor de 
nizate 
tori 
partid, 
trustul S.M.A. și direcția agricolă, 
care se deplasează pe teren, ziua și 
noaptea, pentru a controla și spri
jini irigațiile. Tot la inițiativa comi
tetului județean de partid, pentru a 
acoperi deficitul de 500 de moto- 
pompiști, din Întreprinderile brăile- 
ne „Progresul", „Laminorul", com
binatul de celuloză și hirtie, între
prinderea de reparații și altele s-au 
pus la dispoziția agriculturii jude
țului, în această perioadă, mecanicii 
necesari., în cooperativele agricole 
de producție, pe 5 000 ha, aripile 
de ploaie se mută mecanizat, iar în 
I.A.S. aceeași metodă se practică pe 
alte 3 000 ha. Peste tot, pe unde 
am trecut (Cazasu, „23 August" — 
Viziru, Gropeni, Gemenele) am pu
tut constata numai lucruri bune. 
Este acesta efectul, in primul rind, 
al măsurilor luate de către comite
tul județean de partid cu prilejul 
plenarei cu activul din agricultură 
din 18 iunie a.c., al modului cum se 
execută controlul; rapoartele zil
nice, remedierea in cel mai scurt 
timp a defecțiunilor ivite, pe scurt, 
buna organizare își spune cuvintul 
și îndreptățește afirmația : în jude
țul Brăila se irigă la întreaga capa
citate.

Mircea BUNIA
corespondentul „Scînteir

PRĂȘITUL DE BUNĂ CALITATE
• Organizare judicioasă, răspundere precisă în cadrul fiecărei echipe
• Locul specialistului — acolo unde se hotărăște soarta recoltei

Complexul de Irigații Gdlâțui 
Câldroși: din acest bazin i 
refulare apa este trlmisd | 
canale și conducte pentru

Iriga zeci de mii de hectare
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DE LIANȚI
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de 
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Oameni pentru care datoria 
înseamnă a face tot ce pot
Binecunoscuta întreprindere de 

mașini-unelte și agregate din Capi
tală, concomitent cu satisfacerea unor 
necesități impuse de dotarea econo
miei naționale cu utilaje moderne, 
exportă produsele sale in 25 de țări. 
Mașinile-unelte fabricate aici sint 
unanim apreciate de beneficiarii din 
țară și de partenerii străini, mărtu
rie în acest sens stînd numeroasele 
scrisori de mulțumire, dar mai ales 
tot mai intensele solicitări pe piața 
externă.

O primă imagine a succeselor ne-o 
oferă rezultatele obținute în cinci luni 
din acest an în domeniul fabricării 
producției pentru export : nu numai 
că toate contractele 
cu promptitudine 
onorate, dar s-a 
realizat suplimen
tar o producție de 
peste 3,6 milioane 
lei valută.

în legătură cu 
aceste depășiri, 
locțiitorul secre
tarului comitetu
lui de partid al 
Întreprinderii, to
varășul Vasile 
Potlog, ne-a spus:

— Comparativ 
cu aceeași peri
oadă a anului tre
cut, în acest an 
s-a produs in În
treprindere de 
două ori mai multă marfă pentru ex
port. Așadar, nu planul este mic, ci 
producția fizică pentru export a spo
rit substanțial. Firește, aceasta in 
concordanță cu cererile pentru export 
care au crescut considerabil datorită 
pozițiilor cucerite de fabrica noastră 
pe piața externă. în fapt, important 
este că am reușit să dăm curs în bune 
condiții acestor cereri, contractelor 
încheiate. Putem spune că acest an, 
primul din noul cincinal, se profilea
ză ca an al maturității depline a co
lectivului, format în mare majoritate 
din tineri.

în continuare ne-au fost înfățișate 
citeva fapte care probează activita
tea bună a comitetului de partid, a 
consiliului oamenilor muncii pentru 
mobilizarea întregului colectiv la ob
ținerea acestor rezultate. Astfel, 
hala de mașini grele, 
Începutul anului, 
adunare cu 
care s-au 
planului de export 
tile de realizare a acestuia. Din- 
tr-un fructuos schimb de idei s-a 
conturat, de pildă, sarcina pentru bi
rourile organizațiilor de bază de la 
secțiile mecanică ușoară, mecanică 
grea și roti dințate de a spori calita
tea pieselor care se prelucrează și de 
a urmări îndeaproape asigurarea 
la vreme a tuturor materialelor ne
cesare la locurile de muncă. Totodată, 
în secția de mecanică grea, la mași
nile pe care se execută piesele prin
cipale au fost repartizați să lucreze 
cei mai buni meseriași. între cei mai 
destoinici muncitori de aici se află 
șeful de echipă Linca Stan, căruia, de 
regulă, i se repartizează prelucrarea 
celor mai pretențioase piese. El are 
un principiu : abaterile de la dimen
siunile optime trebuie prevenite incă 
din uzinaj. Și, de aceea, adesea se 
transformă in controlor tehnic de ca
litate și verifică piesele ce se execută 
de către muncitorii din echipa sa, 
Încă in timp ce acestea se află in 
curs de prelucrare. Este o metodă

scadente au fost

care, prin grija biroului de partid, 
va fi generalizată în întreaga secție.

La secția de roți dințate existau 
unele neajunsuri in prelucrarea cu 
precizie a pieselor. Pentru înlătu
rarea lor, biroul organizației de bază 
a trecut la urmărirea perseverentă a 
modului cum se aplică unele îmbu
nătățiri tehnologice, executării unor 
noi S.D.V.-uri, efectul fiind ridicarea 
calitativă generală a pieselor fabri
cate. în sectorul de montaj au fost 
reorganizate unele echipe, care la ora 
actuală sint formate aproape numai 
din muncitori cu calificare superioa
ră. Se poate spune că în foarte multe 
echipe experiența și pregătirea pro
fesională a muncitorilor se ridică la

la Întreprinderea de mașini-unelte

Șl AGREGATE DIN BUCUREȘTI
v»DE DOUA ORI MAI MULTĂ
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a 
activul 
dezbătut

în
o 
în

înainite 
avut loc 

de partid 
prevederile 

și modalită-

nivelul celor caracteristice șefilor de 
echipă. în aceste condiții, este de 
la sine înțeles că muncitorii nu sint 
simpli executanți ai unor scheme de 
montaj, ci inovează, formulează solu
ții de modernizare a mașinilor-unelte. 
De exemplu, montorul Stelian Petcu, 
care un timp a lucrat in comparti
mentul de „service", urmărind com
portarea la beneficiar a strungurilor 
Carusel, a propus recent montarea 
unor dispozitive speciale care asigură 
îmbunătățirea parametrilor tehnico- 
funcționaii ai acestor mașini-unelte.

Cârcotind statisticile, rapoartele de 
fabricație, se observă că producția 
pentru export se finalizează in ge
neral ritmic și aproximativ egal in 
cele trei decade ale fiecărei luni, in 
lunile fiecărui trimestru. Totuși, mai 
apar situații în care montajul unor 
mașini-unelte se prelungește pînă 
foarte aproape de termenul de expe
diere. De ce ? Iată răspunsul maistru
lui Constantin Neagu, secretarul co
mitetului de partid al halei de ma
șini grele :

— La noi nu se lansează In fabri
cație distinct comenzile pentru bene
ficiarii din țară și cele pentru export,

ceea ce înseamnă că toate se execută 
cu aceeași exigență. Dar, in domeniul 
colaborării între secții, deși s-au ob
ținut uncie realizări notabile, mai 
sint incă multe de făcut. Aș pleca de 
la un exemplu. Rectificatorul Ștefan 
Bogdan, care are un loc de mUncă 
„cheie" in secția mecanică ușoară — 
lucrează la mașina de rectificat broșe 
și axe principale — după ce execută 
unele piese mai pretențioase merge 
în sectorul de montaj și urmărește 
modul cum se comportă acestea. De 
aceea, șeful echipei de montaj. Radu 
Hariga, il consultă adesea cind apar 
unele probleme. O asemenea colabo
rare, care in esență vizează întărirea 
simțului de răspundere al tuturor 

celor ce concură 
la realizarea pro
dusului, dorim să 
o generalizăm. 
Pentru aceasta, o 
primă măsură a 
fost de a organi
za o discuție co
legială intre cei 
mai buni munci
tori și specialiști 
din sectoarele de 
uzinare și 
montaj, cu 
prilej, in : 
legăturilor 
nologice, 
stabilit și : 
turi directe, 
vărășești 
cei care 

și cei care preiau piesele 
erate. Scopul : lucrătorii de 
naj. să depună un efort sporit pen
tru asigurarea unui decalaj tehnologic 
mai bun intre uzinaj și montaj. Ne 
străduim, în acest sens, ca la uzinaj 
să asigurăm aprovizionarea cores
punzătoare cu materiale și să elimi
năm orice rebut.

Ni s-a vorbit și de o altă experien
ță ce merită extinsă : la prelucrarea 
unor piese care urmează a fi montate 
pe mașini-unelte pentru 
crează, in schimburi 
muncitor cu experiență 
tinăr. întrucît amindoi 
calitatea piesei, adesea, 
cu 
peste schimbul său, ori cel tinăr vine 
mai devreme și, preluîndu-și „din 
mers" mașina, discută detaliile teh
nice și tehnologice ale piesei aflate 
în curs de prelucrare, ceea ce este de 
natură să prevină unele 
în execuția reperelor, a 
lor.

Judecind după modul 
muncește, este sigur că experiența a- 
cestui colectiv va fi îmbogățită, am
plificată.

Produse de calitate 

superioară
De la Combinatul de lianți și 

azbociment din Bicaz s-a livrat 
beneficiarilor cea de-a 20 000-a 
tonă de ciment, elaborată peste 
prevederile planului.

—’ Cu cimentul obținut pină 
acum peste plan — ne spune in
ginerul Constantin Simion, di
rector adjunct al combinatului — 
se pot construi suplimentar 1 300 
de apartamente convenționale. 
Acest succes de prestigiu a fost 
obținut în condițiile creșterii 
continue a eficienței muncii ea 
urmare atit a aplicării cu con
secvență a valoroasei inițiative 
„Productivitate orară maximă, 
eu cheltuieli minime", cit și a 
sporirii simțitoare a ponderii 
produselor de calitate superioa
ră in ansamblul producției com
binatului. Astfel, prin transpu
nerea in practică a cercetărilor 
specialiștilor noștri am reușit 
ca in prezent să ridicăm ponde
rea cimenturilor superioare la 
46 la sută, față de 37 la sută cit 
am înregistrat in anul trecut.

Preocuparea pentru creșterea 
volumului ^producției de ciment 
cu caracteristici tehnico-calita- 
tive superioare vine în întimpi- 
narea cerințelor șantierelor tării 
care, în acest cincinal, vor Înăl
ța obiective economice cu struc
turi și rezistențe deosebite. (Ion 
Manea, , corespondentul „Scin- 
teii").

între unitățile agricole ale JUDE
ȚULUI — 
Smeeni 
renume 
care le 
Smeeni 
lor. Odată 
părătorilor din Smeeni, 
dăm însă seama că am 
tirziu. Pe una din solele cu porumb, 
aflată chiar la intrarea în sat, cei 24 
de cooperatori din echipa lui Anghel 
Roman ajunseseră cu săpatul aproa
pe de mijloc. într-o altă tarla veci
nă, mecanizatorii Constantin Moise 
și Gheorghe Toma, după cea de-a 
zecea întoarcere, au schimbat pentru 
o clipă rolul de mînuitori ai volanu
lui tractoarelor cu cel de... controlori 
de calitate. „Vedeți — ne spunea 
Gheorghe Toma — pare o nimica 
toată să strivești o plantă sau să 
treci pe lingă un smoc de buruieni, 
dar, înmulțite la scara atltor hectare, 
asemenea mici „greșeli de calitate" 
duc la pierderea a mii și mii de ki
lograme de cereale".

Există un numitor comun al aces
tor două secvențe de muncă 7 Da, e- 
xistă și acesta constă in atitudinea 
nouă față de muncă, in interesul co
lectiv ca de pe fiecare bucată de pă- 
mint să se obțină maximum posibil 
de recoltă. Este nu numai un exem
plu al unor noi raporturi care s-au 
stabilit între participanții la muncă, 
dar el explică de ce atunci Cind vor
bim de cooperatorul de azi, des
pre noua conștiință a țărănimii noas
tre, nu putem să disociem aceste 
noțiuni de cauza comună care stă la 
originea omogenității și solidarității 
fiecărei formațiuni de lucru : con
vingerea unanimă că numai prin a- 
portul tuturor, prin munca fără pre
get se pot asigura creșterea averii 
obștești, bunăstarea șl fericirea fie
cărei familii. Iar dacă astăzi la 
Smeeni absolut toate echipele ferme
lor vegetale sint pe terminate cu cea 
de-a treia prașilă manuală la porumb 
și sfecla de zahăr, dacă aici la rapor
tul de seară se consemnează rezulta
te care depășesc cu 25—30 la sută nor
mele zilnice stabilite, acestea vor
besc de la sine despre spiritul de or
dine și disciplină în care se desfă
șoară munca.

Spiritul organizatoric, competenta 
profesională și răspunderea ingine
rului șef, a celorlalți specialiști din 
agricultură se pun în valoare numai 
în teren, acolo unde se hotărăște de 
fapt soarta producției. Un raid 
efectuat prin cooperativele agri
cole din JUDEȚUL SATU-MARE 
ilustrează pe deplin contribuția pe 
care o pot aduce specialiștii la fie
care loc de muncă. în ziua raidului

BUZĂU, cooperativa din 
și-a ciștigat un binemeritat 
datorită producțiilor mari pe 

obține. Am 
înainte de 

ajunși la
spre 
zorl- 
coo- 

să ne

pornit 
ivirea 
hotarul 
aveam

Sosit prea

nostru, pe inginerul șef al cooperati
vei agricole de producție din Ur- 
ziceni. Francisc Gnandt, l-am in- 
tîlnit tocmai în momentul în care 
dirija o brigadă de 60 de oameni, de 
la o tarla de porumb la alta cu car
tofi, intrucif aici buruienile se dez
voltaseră brusc în ultimele zile. în 
alte locuri, prezența activă și per
manentă a inginerului șef in cimp 
este impusă și de Îndreptarea unor 
greșeli în tehnologia de întreținere 
a unor culturi, care mal persistă prin 
„moștenirea" unor mentalități erona-

Raid-anchetă 
în unități din județele 
Buzău și Satu-Mare

te, cum este și credința că „porum
bul rar nu te înșeală" sau „porum
bul rar — știulete mare". într-o ast
fel de postură l-am aflat pe ingine
rul șef loan State, de la cooperati
va agricolă de producție Săcășeni, 
care a trebuit să combată o aseme
nea mentalitate în practica echipei 
conduse de Adalbert Boer. O discu
ție amănunțită, convingătoare, cu oa
menii echipei a determinat remedie
rea situației.

Pornind de Ia adevărul unanim re
cunoscut că succesul campaniei agri
cole stă in temeinica programare a 
lucrărilor, nu numai de la o zi Ia alta, 
ci într-o perspectivă mai îndelun
gată, inginerul Zoltan Szigeti. de la 
cooperativa agricolă din Andrid, a 
ținut să ne prezinte o adevărată 
probă de organizare a muncii. La 
data raidului nostru, echipele lucrau 
de zor, cu maximă grijă și atenție, 
la terminarea prașilei a treia ma
nuală la porumb, știind că, începind 
cu data de 29 iunie — după cum 
le-a spus inginerul șef — ii așteaptă 
pe toți o altă și mai importantă ac
tivitate, ce necesită multe brațe de 
muncă : recoltatul cartofilor timpurii.

ceput ? Fără un program concret de 
lucru, fără o responsabilitate preci
să pe fiecare echipă si cooperator, 
nu puține sint zilele cind oamenii 
părăsesc cimpul în jurul prinzului, 
cind la muncă se prezintă doar două 
treimi din forța de muncă activă a 
cooperativei. Dincolo de o anumită 
mentalitate a unor cooperatori cer
tați eu munca, trebuie să o spunem 
deschis că principala cauză a ne
ajunsurilor de aici este de natură 
organizatorică și tine de slaba acti
vitate a conducerii și a specialiștilor 
din cooperativă, a organelor comu
nale de partid și de stat.
• De ce la cooperativa agricolă din 

Orbău, județul Satu-Mare, in ciuda 
cîmpului îmburuienat se lucrează tot 
pe apucate, fără nici un control din 
partea specialiștilor ?

Despre inginerul șef al coopera
tivei, Andrei Ghinea, ni s-a spus 
că lipsește mereu de la program, că 
are cu totul alte preocupări decît cele 
ce i s-au conferit prin lege. Dacă si
tuația este cunoscută, întrebăm : cum 
e posibil ca în fața unor asemenea 
grave abateri conducerea cooperati
vei, comitetul comunal de partid să 
nu ia nici o atitudine ?

Așteptăm răspuns din partea orga
nizațiilor comunale de partid și a or
ganelor județene agricole. Așteptăm 
răspuns și. mai ales măsuri practice 
pentru redresarea 
ției și prevenirea 
neajunsuri.

grabnică a situa- 
unor asemenea

Mihal
Octav
corespondenții „Scînteii1

LA GALAȚI

IN LOC DE CONCLUZII
în acest context de preocupări 

pentru a face din anul 1976 anul unui 
belșug de recolte, apare cu totul de 
neînțeles Încălcarea unor reguli de 
muncă precis stabilite in agricultură.

• De ce la cooperativa agricolă din 
Poșta Cilnău, județul Buzău, prașila a 
doua la porumb s-a executat doar pe 
70 la sută din suprafața cultivată, iar 
la floarea-șoarelui și sfecla de zahăr 
a treia prașilă manuală abia a in-

întreprinderea de autocamioane Brașov: secția de montaj final
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CUM SE APLICĂ PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A PRESTĂRILOR DE SERVICII

Răspunsul cooperației meșteșugărești 
la cerințele populației: dublarea ofertei

export 
diferite, 
și unul 
răspund 

muncitorul 
mai multă experiență rămine

neajunsuri 
dispozitive-
în care se

Comellu CARLAN

0 gamă variată de articole tehnice din cauciuc
Printre miile de articole fabricate 

la Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc Pitești. figurează și 
furtunurile, garniturile și covora
șele auto din cauciuc. Furtunurile, 
cu diametru între 4,5 mm și 500 mm 
— rezistente la presiuni de 0,6—309 
de atmosfere și la diferite tempe
raturi — cu lungimi între 1 și 40 
metri, se folosesc la echiparea in
stalațiilor hidraulice, la încărcarea 
și descărcarea navelor și cisterne
lor cu produse petroliere, in agri
cultură, la irigații etc.

In ce privește garniturile, se re
marcă cele folosite la etanșări — 
Împotriva zgomotului, curentului și 
prafului — la autoturismele „Da
cia — 1 300“, autocamioane și auto
buze, la geamurile de la hoteluri, 
vagoane și locomotive. Pentru izo
larea zgomotelor din clădiri și hale 
industriale se produc garniturile 
spongioase care au dat cele mai 
bune rezultate. De asemenea, com
binatul livrează atit pe piața inter
nă, cit și externă, covorașe pentru 
autoturisme la mărimile și în culo
rile dorite (Gh. Cirstea).

în „Scinteia" nr. 10 491 am prezentat pe larg „Programul de dez
voltare a prestărilor de servicii către populație in perioada 1976—1980“, 
program aprobat la ședința comună a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și a Consiliului de Miniștri din 17 martie a.c. 
Pentru a vedea modul in care prevederile programului sint aduse la 
îndeplinire de către departamentele centrale de resort și unitățile de 
specialitate din județele țării, ne propunem să realizăm o suită de ar
ticole pe această temă. Astăzi publicăm o convorbire cu tovarășul in
giner DUMITRU RISTEA, vicepreședinte al UCECOM.

— Zilele trecute —- ne-a spus in
terlocutorul — pe baza programului 
național de dezvoltare a prestărilor 
de servicii, conducerea UCECOM a 
aprobat programul propriu de mă
suri menite să asigure realizarea sar
cinilor ce 
găresc.

revin sectorului meșteșu-

— Care 
serviciilor 
da 1976—1980 ?

sînt prioritățile din sfera 
din sectorul dv. în perioa-

— Cooperația meșteșugărească — In 
calitate de principal furnizor de ser
vicii din economie ■— și-a propus să 
sporească de aproape două ori, pînă 
în 1980, activitatea unităților sale de 
servire. Ritmul de creștere este su
perior atit celui prevăzut in progra
mul național de dezvoltare a prestă
rilor de servicii, cit și celui de 
creștere pe ansamblu a activității 
UCECOM — acest lucru reflectînd 
orientarea cooperației meșteșugărești 
spre dezvoltarea, cu precădere, a 
sectorului de servire publică. în ca
drul creșterii de ansamblu s-au sta
bilit ritmuri prioritare pentru o se
rie de activități mult solicitate de 
populație : repararea și întreținerea 
obiectelor de folosință îndelungată, 
spălat și curățat chimic (se va tripla, 
pină în 1980, actuala capacitate a u- 
nităților de profil), repararea și con
struirea de locuințe, serviciile menit»

să ușureze munca femeilor în gos
podărie etc. Ca direcție prioritară în 
sectorul serviciilor meșteșugărești aș 
aminti, de asemenea, prevederea de 
dezvoltare mai accelerată a servicii
lor din unele județe rămase în urmă 
în această privință : Alba, Arad, Bu
zău, Caraș-Severin, Dîmbovița, Ga
lați. Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, 
Mehedinți, Sălaj, Teleorman, Vîlcea. 
Tot ca acțiune prioritară se înscrie 
diversificarea prestațiilor, astfel ca 
Încă din acest an cooperația mește
șugărească să asigure în fiecare lo
calitate urbană în care funcționează 
un barem minimal de servicii : in 
localitățile cu pînă la 20 000 locui
tori — cel puțin 85 profile de servi
cii ; in localitățile cu 20 000—50 00C 
locuitori — 132 servicii ; in localitățile 
cu 50 000—100 000 locuitori — 188 ser
vicii ; in localitățile cu peste 100 000 
locuitori — cel puțin 209 servicii.

— Ce măsuri s-au stabilit pentru 
realizarea tuturor acestor prevederi ?

— Atit în planul de construcții, cit 
și în cel de dotări al UCECOM, fon
durile au fost dirijate, cu prioritate, 
pentru sectorul serviciilor publice. 
De asemenea, cea mai mare parte 
din meseriașii ce se vor califica în 
acest cincinal vor lucra în sectoruT 
prestărilor de servicii. Un număr im-

portant de lucrători vor urma cursuri 
speciale de policalificare.

Dintre măsurile cu caracter orga
nizatoric menționez profilarea unor 
cooperative exclusiv pentru activi
tăți de servire publică (pe baza unor 
norme la care se lucrează în pre
zent), crearea unui sistem unitar de 
organizare și conducere a sectorului 
de prestări-servicii la toate nivelurile 
cooperației meșteșugărești (începind 
de la cooperative și pînă la UCECOM). 
Pentru îmbunătățirea condițiilor de 
servire a publicului vom înființa, 
pină la sfîrșitul acestui an, centre de 
informare și dispecerate pentru exe
cutarea serviciilor la domiciliul be
neficiarilor în toate județele țării. Se 
va extinde totodată în mod experi
mental, sistemul serviciilor pe bază 
de abonament la spălat și curățat 
chimic, la autoservice, la serviciile 
casnice și gospodărești. întrucît in 
sectorul nostru se manifestă serioase 
deficiențe In privința aprovizionării 
tehnico-materiale a unităților, vom 
elabora norme de aprovizionare pe 
principalele profile de servicii, me
nite să fundamenteze planurile de 
aprovizionare. Se va elabora, de ase
menea, în acest an un sistem unitar 
de control tehnic de calitate, fiecare 
cooperativă și uniune județeană a 
cooperației urmind să organizeze con
trolul interfazic și final al prestărilor 
de servicii. Cu toate greutățile pe 
care le mai avem Încă, sintem hotă- 
riți ca, în spiritul celor stabilite la 
recentul Congres al cooperației meș
teșugărești, să facem totul pentru a 
realiza sarcinile ce ne revin, asigu- 
rind pe această cale condiții Îmbu
nătățite de servire a populației.

Printre constructorii 
celei mai mari baterii 

de cocsificare din țară
După cum s-a anunțat, duminică 

20 iunie a. c. a fost aprins focul la 
bateria nr. 5 a uzinei cocso-chi- 
mice de pe platforma combinatu
lui siderurgic gălățean. Evenimentul 
marchează declanșarea „numărătorii 
inverse", al cărei punct final va fi 
elaborarea primelor șarje de cocs la 
noul obiectiv. Această baterie de 
cocsificare — cea mai mare din țară 
— are o importanță deosebită pen
tru creșterea producției de cocs a 
uzinei gălățene și. implicit, pentru 
realizarea sarcinilor de plan prevă
zute în acest an și in următorii la 
combinatul siderurgic. Construcția ei 
încununează eforturile remarcabile 
depuse de numeroase colective de la 
întreprinderea de construcții și mon
taje siderurgice Galați.

— Constructorii noștri — ne spu
nea ing. Aurel Manolache, directo
rul grupului de șantiere pentru 
uzina cocsochimică din cadrul în
treprinderii amintite — au obținut o 
experiență bogată la realizarea bate
riilor anterioare de la această uzină. 
Ea ne-a fost de mare folos la con
struirea acestei baterii de mai mare 
capacitate. Acum, cind focul in cup
toarele bateriei este aprins, putem 
spune că evenimentul elaborării pri
melor șarje de cocs se va produce 
cu circa 20—25 de zile mai devreme 
față de ultimul termen preconizat.

între colectivele ce au participat 
la construcția bateriei se află cel al 
șantierului 24, care a realizat lucră
rile de construcție propriu-zisă. Iată 
citeva cifre care reliefează dimen
siunea efortului depus : s-au înzidit 
aproape 16 000 tone cărămidă refrac
tară, iar masivul ceramic al acestei 
baterii este de 1,5 ori mai mare de- 
cit cel al tipului anterior de baterii 
realizate Ia această uzină, totuși du
rata de execuție a lucrărilor res'o^c- 
tive a fost aproximativ aceeași. J-a 
mărit în schimb productivitatea, s-au 
statornicit o mai bună organizare a 
muncii, o sporită specializare a oa
menilor acestui șantier, din rîndul 
cărora amintim echipele conduse de 
maiștrii Bucur Polivenco. Iancu Da
vid, echipele lui Vasile Duțu, Cso- 
mor Carol și alții.

— Montorii și instalatorii noștri, 
ne spunea ing. Gheorghe Bircă, șe
ful șantierului 71, s-au străduit și ei 
să se achite conștiincios de sarcini. 
De pildă, echipa lui Ion Zăinescu a 
montat tot utilajul de la bateria 
propriu-zisă, adică circa 4 000 tone, 
iar față de durata preconizată ei au 
redus cu circa o treime ciclul de 
montaj. De asemenea, echipele con
duse de Vasile Șerban, Iorgu Bălan, 
Ionel Nicolau și alții au depus efor
turi stăruitoare pentru a apropia cit 
mai mult momentul aprinderii fo
cului In baterie.

Contribuții deosebite au adus și 
colectivele șantierului 42 din cadrul 
grupului 4 — în asigurarea rețelelor 
energetice, a reglajelor instalațiilor, 
sau colectivul șantierului 23 izola
ții, ori al grupului de șantiere pen
tru lucrări speciale. Ion Dorobăț, 
locțiitor al secretarului comitetului 
de partid de la I.C.M.S. Galați, re
marca la rlndu-i ritmul înalt de 
muncă de pe șantier promovat de 
comuniști, de organizațiile de partid. 
S-a muncit în două schimburi pre
lungite, în ultimul timp, realmente, 
zi și noapte, fără Întrerupere.

Trebuie, de asemenea, menționata 
eforturile depuse de proiectanții de 
la IPROMET București in colaborare 
cu specialiști din Uniunea Sovietică, 
utilajul fiind de producție sovietică, 
iar in parte asigurat din țară, de că
tre un mare număr de întreprinderi.

Pentru producția combinatului, 
menționa loan Mitică, secretarul co
mitetului de partid de pe platforma 
combinatului siderurgic, apropiata 
intrare in funcțiune a bateriei nr. 5 
de cocsificare Înseamnă posibilitatea 
realizării unor mai accentuate spo
ruri de producție. Meritul este, de
sigur, al constructorilor și montori- 
lor de la I.C.M.S. Galați, unitate 
care a dovedit incă o dată capacita
tea de a executa asemenea obiecti
ve la un înalt nivel tehnic.

Așadar, aici, la bateria nr. 5, „nu
mărătoarea inversă" a fost declan
șată. Dar, pentru constructorii ce 
realizează noile obiective de la uzi
na cocsochimică gălățeană lucrul nu 
a încetat. Alături, o altă baterie de 
aceeași capacitate se profilează.

Convorbire realizată de
Mihai IONESCU

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteir
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII ARABE SIRIENE, HAFEZ
COMUNICAT COMUN

cu privire la vizita oficială de prietenie in Republica Socialistă 
România a secretarului general al Partidului Baas Arab Socialist, 

președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad
La Invitația secretarului general al 

Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez Al-Assad, a efectuat, 
împreună cu soția, Anisse Al-Assad, 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Socialistă România, în zilele 
de 26—28 iunie 1976.

In timpul șederii în România, înal- 
tii oaspeți sirieni s-au bucurat de o 
primire deosebit de călduroasă, ex
presie a prieteniei și colaborării 
rodnice care leagă cele două țări și 
popoare, a afinităților lor în lupta 
comună pentru progres și prosperi
tate, pentru dezvoltarea lor liberă și 
independentă.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez Al-Assad au avut 
convorbiri oficiale cu privire la e- 
voluția ascendentă a relațiilor bilate
rale și problemele majore ale vieții 
internaționale. La aceste convorbiri, 
desfășurate într-o ambianță de sin
ceră prietenie, cordialitate, stimă și 
Înțelegere reciprocă, au participat :

Din partea română : Manea Mă
nescu, prim-ministru al guvernului, 
Ion Pățan, viceprlm-ministru. minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, Dumitru 
Popescu, președintele Consiliului cul
turii și educației socialiste, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini. Vasile 
Pungan, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România, Emi- 
lian Manciur, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Republica 
Arabă Siriană.

Din partea siriană t Abdel Halim 
Khaddam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul afacerilor 
externe. Fawzi Al-Kayali, ministrul 
culturii și orientării naționale, Mo
hamed Al-Imady, ministrul econo
miei și comerțului exterior, Ahmad 
Iskandar Ahmad, ministrul informa
țiilor, Adib Al-Daoudy, consilier po
litic al președintelui Republicii A- 
rabe Siriene, Walid Al-JVIoualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Si
riene în Republica Socialistă Româ
nia.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția față de dezvoltarea amplă, 
multilaterală, a relațiilor de priete
nie și cooperare dintre Republica So
cialistă România și Republica Arabă 
Siriană, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Baas Arab Socia
list, care corespund in cel mai înalt 
grad intereselor naționale ale celor 
două țări și popoare, cauzei păcii și 
cooperării internaționale. Ei s-au re
ferit la realizarea cu succes a înțe
legerilor bilaterale convenite cu oca
zia întîlnirilor anterioare la ni
vel înalt de la București și Damasc, 
a acordurilor și celorlalte instrumen
te de cooperare încheiate între 
România și Siria, relevînd, în acest 
sens, importanța principiilor funda
mentale conținute în Declarația so
lemne comună semnată de cei doi 
președinți la 7 septembrie 1974.

Cele două părți au evocat deose
bita importanță a întîlnirilor dintre 
cei doi conducători de stat și de 
partid, rolul esențial al convorbirilor 
purtate cu acest prilej pentru pro
movarea relațiilor româno-siriene în 
toate domeniile.

De asemenea, cei doi președinți au 
subliniat utilitatea schimbului de vi- 
z te între prim-miniștrii celor două 
țări, care au prilejuit, de fiecare 
dată, o analiză aprofundată a stadiu
lui și perspectivelor cooperării ro
mâno-siriene. In acest context, ei au 
evidențiat conlucrarea fructuoasă 
realizată cu prilejul întrunirilor pe
riodice ale Comisiei mixte de coope
rare economică și tehnico-științifică 
româno-siriană.

Pe planul raporturilor economice, 
cei doi președinți au fost bucuroși să 
constate continua creștere a schim
burilor comerciale reciproc avan
tajoase, înfăptuirea programelor de 
cooperare industrială, agricolă, teh
nică, care contribuie în mod sensibil 
la dezvoltarea economică armonioasă 
a ambelor țări, la îndeplinirea pla
nurilor cincinale în curs de reali
zare în România și Siria.

Șefii celor două state și-au expri
mat satisfacția față de evoluția fa
vorabilă a relațiilor în domeniul cul
turii, învățămintului, științei și in

București, 28 iunie 1976 NICOLAE CEAUȘESCU HAFEZ AL-ASSAD

formațiilor, pe baza acordurilor în
cheiate, considerând că stimularea 
schimburilor in acest domeniu con
stituie un mijloc adecvat pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă, pen
tru întărirea prieteniei româno-si
riene. In același mod, ei au apreciat 
pozitiv activitatea asociațiilor de 
prietenie înființate în cele două țări.

Cei doi președinți și-au reafirmat 
hotărîrea de a acționa în continuare 
pentru extinderea și diversificarea 
cooperării româno-siriene, în inte
resul progresului ambelor țări și po
poare, al dezvoltării lor multilate
rale. Ei au convenit ca organele com
petente din cele două țări să cola
boreze strins atit pentru a accelera 
realizarea obiectivelor prevăzute a fi 
executate în comun, cit și pentru a 
găsi noi mijloace de colaborare în 
domeniile economic, tehnic, cultural, 
științific, pregătirii și specializării de 
cadre.

Cu prilejul vizitei, au fost semnata 
următoarele documente : Acord pri
vind cooperarea tehnico-științifică; 
Acord privind colaborarea și coope
rarea în domeniul poștelor și teleco
municațiilor ; Convenție sanitar-ve- 
terinară și Protocolul privind aplica
rea acesteia ; Plan de colaborare .în 
domeniul sănătății publice ; Program 
de schimburi culturale pe anii 1976— 
1977.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul gene
ral al Partidului Baas Arab Socialist 
au dat o înaltă apreciere dezvoltării 
relațiilor dintre cele două partide și 
și-au exprimat hotărîrea de a adinei 
aceste relații și de a favoriza con
tactele și schimburile reciproce între 
ele. De asemenea, ei au convenit ca 
forurile de resort din ambele țări să 
continue să stimuleze dezvoltarea le
găturilor dintre organizațiile sindi
cale, de tineret, studenți, femei și 
alte organizații obștești și de masă 
din ambele țări.

Trecînd în revistă principalele pro
bleme internaționale actuale, cei doi 
președinți au relevat uriașele muta
ții care au loc în lumea contempora
nă în direcția așezării ferme la baza 
relațiilor dintre state a principiilor 
egalității, respectării independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interna, renunțării 
la forță și amenințarea cu forța, a- 
vantajului reciproc, dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-și hotărî 
liber destinul conform aspirațiilor și 
intereselor sale, de a fi stăpîn deplin 
pe resursele naturale, dreptului său 
de a trăi în pace și securitate, la a- 
dăpost de imixtiuni și agresiuni.

Cei doi președinți au scos în evi
dență faptul că lichidarea cît mai 
rapidă a subdezvoltării, a marilor de
calaje existente între nivelurile de 
dezvoltare a statelor, a împărțirii 
lumii in țări sărace și bogate consti
tuie o problemă esențială pentru 
progresul și pacea omenirii contem
porane, un obiectiv major ce trebuie 
să stea în atenția întregii comunități 
internaționale. în acest context, pre
ședinții României și Siriei au subli
niat necesitatea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, care 
șă conducă la eliminarea po’iticii de 
inegalitate, dominație și asupri
re a unor popoare de către al
tele, a politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, pen
tru așezarea raporturilor dintre sta
te pe temeiul deplinei egalități, al 
echității și justiției. Ei au subliniat 
rolul deosebit al țărilor în curs de 
dezvoltare, al țărilor nealiniate, pen
tru statornicirea unui climat de pace 
și securitate, pentru dezvoltarea de 
relații prietenești între toate națiu
nile lumii, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

Cei doi președinți consideră că lu
crările celei de-a IV-a Conferințe a 
U.N.C.T.A.D., care a avut loc la Nai
robi, au scos în relief încă o dată ho- 
tărirea țărilor în curs de dezvoltare 
de a acționa unite pentru soluționa
rea justă a problemelor economice in
ternaționale complexe și. în acest 
context, au subliniat posibilitățile 
existente pentru o mai bună coope
rare între țările industrializate și 
cele în curs de dezvoltare.

Cei doi președinți și-au exprimat 
convingerea că a V-a Conferință a 
statelor nealiniate, care va avea loc 
la Colombo in cursul lunii august 
1976, constituie o etapă importantă in 
procesul afirmării și consolidării 
principiilor fundamentale ale dreptu

lui internațional contemporan, al re
ducerii încordării, realizării destinde
rii internaționale și afirmării dreptu
lui statelor nealiniate și al celorlalte 
țări în curs de dezvoltare de a-și face 
auzită vocea în soluționarea proble
melor internaționale.

Președintele Hafez Al-Assad și-a 
exprimat aprecierea pentru poziția 
manifestată de Republica Socialistă 
România față de mișcarea de neali
niere și a reiterat sprijinul Republi
cii Arabe Siriene pentru ca Republi
ca Socialistă România să participe, in 
forme corespunzătoare, la activitățile 
acestei mișcări.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat cordiale mulțumiri președin
telui Hafez Al-Assad pentru sprijinul 
acordat de Siria la intrarea Româ
niei în „Grupul celor 77“ și, totodată, 
pentru afirmarea de către partea si
riană a susținerii participării Româ
niei, în forme corespunzătoare, la 
activitățile mișcării de nealiniere.

In contextul examinării probleme
lor internaționale majore, o atenție 
deosebită a fost acordată situației 
din Orientul Mijlociu.

Cei doi șefi de stat și-au exprimat 
profunda lor îngrijorare față de si
tuația încordată, generatoare de con
flicte; ce continuă să se mențină in 
această regiune, situație care, pe lingă 
gravele sale implicații pe plan zonal, 
conține mari pericole pentru pacea 
și securitatea internațională. Ei au 
subliniat necesitatea intensificării 
eforturilor în vederea reglementării 
politice a problemelor care afectează 
Orientul Mijlociu, pentru realizarea, 
pe baza rezoluțiilor O.N.U., a unui 
progres real pe calea instaurării unei 
păci juste și durabile, a cărei urgen
ță ei au relevat-o în mod continuu 
în comunicatele comune adoptate in 
1974 și 1975.

Cei doi președinți au evidențiat 
faptul că menținerea de către Israel 
a teritoriilor arabe ocupate în urma 
războiului din 1967 și refuzul său de 
a recunoaște drepturile naționale 
ale poporului arab palestinean au 
reprezentat și reprezintă surse per
manente de tensiune și conflic
te militare. O pace justă și du
rabilă în Orientul Mijlociu, bazată 
pe rezoluțiile pertinente ale Organi
zației Națiunilor Unite, trebuie să fie 
realizată prin retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate în 
1967 și recunoașterea drepturilor na
ționale ale poporului arab palesti
nean, inclusiv dreptul său inalienabil 
de a-și constitui propriul său stat 
independent.

Cei doi președinți au fost de acord 
cu faptul că se impune întărirea ro
lului O.N.U., al Adunării Generale și 
Consiliului de Securitate în a favoriza 
elaborarea de soluții și a permite a- 
plicarea rezoluțiilor pertinente ale Na
țiunilor Unite cu privire la conflictul 
din Orientul Mijlociu. în acest cadru, 
referindu-se la recentele dezbateri 
care au avut loc în Consiliul de Se
curitate, ei au dezaprobat represiunile 
practicate de către autoritățile israe- 
liene împotriva populației palesti- 
nene din teritoriile arabe ocupate, 
precum și crearea de colonii și alte 
măsuri care afectează caracterul fizic, 
demografic și cultural al acestor 
teritorii.

Ei s-au pronunțat, de asemenea, 
pentru reluarea Conferinței de pace 
de la Geneva cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
unicul reprezentant legitim al po
porului arab palestinean, în condiții 
de egalitate cu ceilalți participanți la 
conferință.

Președintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez Al-Assad, a dat o înaltă 
apreciere eforturilor constante depuse 
de președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
vizînd instaurarea unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu. Pre
ședintele Siriei a subliniat că pre
ședintele României a înțeles încă de 
la început complexitatea și gravita
tea situației din zonă, a adoptat o 
poziție fermă contra ocupării de te
ritorii arabe prin forță și a cerut 
să fie făcută dreptate poporului arab 
palestinean,

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a apre
ciat in mod deosebit eforturile con
stante depuse de președintele Re
publicii Arabe Siriene, Hafez Al-As
sad, pentru soluționarea grabnică a 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
pentru instaurarea unei păci juste și 
trainice în zonă, în conformitate cu 

rezoluțiile O.N.U., atît în ceea ca 
privește evacuarea tuturor teritorii
lor arabe ocupate în 1967, cît și în 
legătură cu recunoașterea drepturi
lor naționale ale poporului palesti
nean.

Cei doi președinți și-au exprimat 
îngrijorarea față de situația gravă 
existentă în Liban, după 14 luni de 
război civil, pronunțîndu-se pentru 
încetarea cit mai grabnică a luptelor 
din această țară, pentru soluționarea 
conflictului pe calea tratativelor și 
nu a înfruntărilor armate. Ei au sub
liniat necesitatea intensificării tu
turor eforturilor în vederea realiză
rii unor înțelegeri corespunzătoare 
între forțele politice și sociale din 
Liban, care să asigure integritatea, 
unitatea, suveranitatea țării, dezvol
tarea sa economico-socială democra
tică independentă, pentru ca poporul 
libanez să aibă posibilitatea să-și re
zolve el însuși problemele sale, să 
realizeze reconcilierea națională, păs- 
trînd relații frățești cu mișcarea pa- 
lestineană, pe baza acordurilor în
cheiate între statul libanez și O.E.P. 
Ei și-au exprimat, de asemenea, spe
ranța că acțiunea inițiată de Liga 
Statelor Arabe, în cooperare cu Siria, 
va contribui în mod eficient la res
tabilirea păcii în Liban. Soluționa
rea problemelor din Liban va trebui, 
de asemenea, să conducă la exclu
derea unei intervenții străine în tre
burile sale interne, ceea ce ar co
respunde atît intereselor vitale ale 
poporului libanez, cît și cauzei pă
cii și securității în zona Orientului 
Mijlociu și în întreaga lume.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
însemnătatea instaurării unui climat 
de securitate și cooperare în Euro
pa și, în acest context, necesitatea 
realizării angajamentelor înscrise în 
Actul final al Conferinței de la Hel
sinki. Ei au apreciat că edificarea 
securității și cooperării în Europa va 
exercita o influență favorabilă asu
pra promovării cauzei păcii și secu
rității în întreaga lume și, în acest 
context, au afirmat încă o dată exis
tența unor strinse legături între 
securitatea continentului european și 
cea a regiunii mediteraneene, și în 
special în Orientul Mijlociu.

Președinții celor două țări »-au 
pronunțat pentru transformarea re
giunii Balcanilor într-o zonă de bună 
vecinătate, cooperare și pace, lipsită 
de arme nucleare. De asemenea, ei 
s-au declarat în favoarea soluționă
rii politice a situației din Cipru, ps 
baza respectării independenței, su
veranității și integrității acestui stat, 
a asigurării conviețuirii pașnice a 
celor două comunități cipriote.

Cei doi președinți au afirmat preo
cuparea țărilor lor pentru înfăptuirea 
dezarmării generale, și în primul 
rind a dezarmării nucleare, prin tre
cerea la măsuri concrete de oprire 
a cursei înarmărilor, încetarea pro
ducției de arme nucleare, lichidarea 
stocurilor existente, . scoaterea în 
afara legii a întregului armament 
atomic, desființarea bazelor militare 
de pe teritoriile altor state. Ei s-au 
pronunțat, totodată, pentru crearea 
de zone de pace, lipsite de arme nu
cleare, in diferite părți ale lumii, 
pentru destindere, colaborare și în
credere între state.

Președinții României și Siriei s-au 
pronunțat pentru întărirea rolului și 
eficienței O.N.U., pentru democrati
zarea activității acesteia, astfel ca ea 
să devină un for universal de dezba
tere și soluționare a marilor pro
bleme care frămintă astăzi omenirea.

Cei doi președinți au acordat o 
înaltă apreciere dialogului la nivel 
înalt româno-sirian, rezultatelor 
fructuoase ale convorbirilor care au 
avut loc, pentru continua intensifi
care a relațiilor de cooperare priete
nească dintre cele două țări și po
poare.

Președintele Hafez Al-Assad șl 
doamna Anisse Al-Assad au exprimat 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, precum și 
guvernului și poporului român, sin
cerele lor mulțumiri pentru primirea 
călduroasă și ospitalitatea remarca
bilă de care s-au bucurat în timpul 
vizitei in România, împreună cu de
legația care i-a însoțit.

Președintele Hafez Al-Assad și 
doamna Anisse Al-Assad au adresat 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu invitația 
cordială de a face o vizită oficială 
de prietenie în Republica Arabă Si
ria. Invitația a fost acceptată cu plă
cere, data vizitei urmînd a fi stabi
lită ulterior.

Moment din timpul întîlnirll, duminică, la Snagov

După cum a Informat presa de ieri, 
în cursul zilei de duminică, 27 iunie, 
au avut loc convorbirile oficiale în
tre secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad.

Examinînd evoluția relațiilor ro
mâno-siriene, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad au 
subliniat cu satisfacție că între țările, 
partidele și popoarele noastre s-au 
statornicit și se dezvoltă raporturi 
strinse de prietenie și colaborare, in 
deplină concordanță cu înțelegerile 
stabilite de cei doi șefi de stat cu

Plecarea din Capitală
Lunt 28 iunie, a luat sfîrșlt vizita 

oficială de prietenie întreprinsă în 
țara noastră, la invitația secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, și de soția sa, Anissă 
Al-Assad.

Rezultatele fructuoase ale dialogu
lui la nivel înalt româno-sirian sînt 
primite cu satisfacție profundă de o- 
pinia publică din țâra noastră, care 
își reafirmă, și cu acest prilej, de
plina adeziune față de politica ex
ternă a României socialiste, față de 
activitatea neobosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pusă în slujba e- 
dificării unei lumi mai bune și mai 
drepte, bazată pe justiție, echitate șl 
pace.

Solemnitatea plecării înalților oas
peți s-a desfășurat pe aeroportul O- 
topeni, împodobit sărbătorește. Pe 
frontispiciul aerogării se aflau por
tretele celor doi șefi de stat, înca
drate de drapelele României și Siriei. 
Pe mari pancarte se aflau înscrise, 
in limbile română și arabă, urările : 
,.Să se dezvolte continuu relațiile de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Siriană. în inte
resul ambelor popoare, al cauzei pă
cii și înțelegerii internaționale I“,

Semnarea 
unor documente 

privind 
cooperarea 
economică

Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Mohamed 
Al-Imady, ministrul economiei și co
merțului exterior, au semnat Proto
colul privind dezvoltarea în conti
nuare a cooperării economice, pre
cum și a schimburilor comerciale din
tre România și Siria.

Directorul întreprinderii Industrial
export, George Constantin, și Salim 
Babil, directorul general al organis
mului pentru industria chimică, au 
semnat Contractul privind realizarea 
in Siria a unui complex chimic de 
îngrășăminte fosfatice.

Convorbirile oficiale
prilejul întîlnirilor și convorbirilor de 
la București și Damasc. A fost expri
mată, totodată, hotărîrea comună de 
a promova o colaborare cit mai largă 
între România și Siria, pe plan po- > 
litic, economic, tehnico-științific, cul
tural, de a extinde și accelera coo
perarea în industrie și în alte domenii 
de activitate, de a adinei raporturile 
de conlucrare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Baas Arab 
Socialist, în folosul ambelor popoare, 
al progresului celor două țări, al cau
zei păcii și înțelegerii internaționale.

Totodată, au fost examinate pro
bleme ale actualității internaționale, 
legate de eforturile îndreptate spre 
promovarea unei politici noi, de ega
litate și echitate, de respect între na

„Trăiască pacea, prietenia șl colabo
rarea între toate popoarele lumii !".

De la reședința oficială, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad, 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
Anisse Al-Assad, sosesc împreună la 
aeroport.

Mii de bucureștenl aflați aici ova
ționează cu entuziasm pe președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad, 
aclamînd cu însuflețire pentru prie
tenia româno-siriană.

Ceremonia oficială începe prin pre
zentarea onorului de către garda mi
litară. Cei doi șefi de stat primesc, 
în continuare, raportul comandantu
lui gărzii. Sînt intonate apoi imnu
rile de stat ale Siriei și României, in 
timp ce sînt trase 21 de salve de ar
tilerie.

Președintele sirian și soția sa Iși 
Iau rămas bun de la persoanele ofi
ciale române venite la aeroport. Sint 
prezenți tovarășii Manea Mănescu, 
Emil Bobu, Gheorghe Cioară, Janos 
Fazekas, Ion Pățan, Dumitru Popes
cu. Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, 

La plecare, pe aeroportul internațional Otopeni

țiuni, de colaborare, destindere, secu
ritate și pace în lume. In acest ca
dru, au fost abordate probleme pri
vind realizarea unei păci drepte și 
durabile în Orientul Mijlociu.

Dialogul la nivel înalt romftno- 
sirian s-a desfășurat apoi în cadrul 
unui dejun care a reunit pe președin
ții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Anissă Al-Assad, primul mi
nistru Manea Mănescu și soția sa, 
Maria Mănescu.

întrevederile și dejunul s-au des
fășurat sub semnul bunelor raporturi 
româno-siriene, de. prietenie și co
laborare, într-o atmosferă de caldă 
cordialitate.

alți membri ai guvernului, ambasa
dorul României la Damasc, generali. 
Conducătorii de partid și de stat au 
venit împreună cu soțiile.

La ceremonie a fost de față am
basadorul Siriei în țara noastră.

Inalții oaspeți salută in continuare 
pe membrii corpului diplomatic acre
ditați la București.

Un grup de pionieri oferă buchet» 
de flori tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, pre
ședintelui Hafez Al-Assad și soției 
sale, Anisse Al-Assad.

La scară avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu își ia un călduros 
rămas bun de la președintele Hafez 
Al-Assad. Cei doi șefi de stat își 
string mîinile cu căldură, se Îmbrăți
șează.

La rindul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anissă Al- 
Assad iși iau un prietenesc rămas 
bun.

La ora 13,00, aeronava siriană a 
decolat, fiind escortată nînă la fron
tieră de avioane cu reacție ale forțe
lor noastre armate.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Părăsind țara dumneavoastră prietenă, la sfîrșitul unei vizite reușite 
și fructuoase care a dus la întărirea relațiilor de prietenie și cooperare 
Intre Siria și România, îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre, 
doamnei Ceaușescu, guvernului dumneavoastră și poporului român, în 
numele meu personal, în numele soției mele și în numele delegației 
arabe siriene, mulțumirile noastre vii pentru primirea caldă și ospitali
tatea generoasă de care ne-am bucurat.

Aș vrea să-mi exprim, de asemenea, satisfacția deosebită pentru 
rezultatele vizitei noastre și ale convorbirilor pe care le-am avut, rezul
tate care întăresc capacitatea țărilor noastre de a-și aduce o contribuție 
mai substanțială la lupta popoarelor lumii pentru realizarea obiectivelor 
lor de progres, dreptate și pace.

Urez Excelenței Voastre, drag prieten, și doamnei Ceaușescu fericire 
ți multă sănătate, iar poporului român prieten, prosperitate continuă.

HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general

al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele Republicii Arabe Siriene

Luni dimineața, președintele Re
publicii Arabe Siriene, Hafez Al- 
Assad, s-a întilnit, la Snagov, în ca
drul unei conferințe de presă, cu 
ziariști români și corespondenți ai 
presei străine, acreditați la Bucu
rești.

Salutînd prezența reprezentanților 
presei române și internaționale, pre
ședintele Hafez Al-Assad a spus : 
Ne întilnim înaintea plecării noastre 
din această țară, după o vizită des
tul de scurtă, care a fost în schimb 
foarte utilă. Ea a fost tot timpul 
bogată în activități. M-am întilnit 
de mai multe ori cu prietenul meu 
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, am 
avut și întîlniri în plen intre dele
gațiile română și siriană la care am 
fost prezenți atit eu, cît și președin
tele Nicolae Ceaușescu.

în cadrul întrevederilor pe care 
le-am avut, fie ele închise sau cu 
participare plenară, am avut un 
schimb de păreri în diferite proble
me de interes comun. Desigur, au 
fost analizate aspectele relațiilor bi
laterale și am adoptat o serie de ho- 
tărîri pe linia încheierii unor acor
duri care să consolideze aceste ra
porturi. în acest domeniu, în scurt

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
timp vom semna documentele cores
punzătoare.

Am făcut, de asemenea, un schimb 
de păreri în probleme internaționale 
complexe. Fără îndoială, proble
mele Orientului Mijlociu au ocupat 
un loc central în discuțiile noastre, 
incluzînd între acestea și evenimen
tele din Liban.

Deși este regretabil, trebuie desi
gur să recunoaștem cu toții faptul 
că în problemele Orientului Mijlociu 
nu pot fi realizate nici un fel de 
discuții fără a aborda și problemele 
Libanului. Este de la sine înțeles că 
in cadrul acestor convorbiri proble
ma libaneză a ocupat un spațiu 
aparte. Președintele Hafez Al-Assad 
a arătat că a fost de acord îm
preună cu președintele Nicolae 
Ceaușescu că este necesar să se de
pună toate eforturile pentru ca păr
țile interesate să ajungă la o înțele
gere. în acest sens am acționat pînă 
acum. Vom face tot ce ne stă in 
putință și în viitor pentru a găsi so
luții corespunzătoare acestor pro
blem?. Vom depune eforturi pentru 
ca Libanul să depășească acest mo
ment . de criză, pentru a trece spre o 
perioadă nouă, mai bună. Trebuie să 
se realizeze unitatea teritoriului și a

poporului său, țara trebuie să fie 
independentă și să se bucure în to
talitate de suveranitatea sa.

Râspunzînd la întrebările puse de 
ziariști, președintele Assad a comen
tat apoi semnificația multiplelor con
tacte româno-siriene la nivel inalt și 
rezultatele actualei runde de convor
biri de la București.

Toate aceste contacte — a apre
ciat vorbitorul — constituie acțiuni 
concrete de consolidare și aprofun
dare a relațiilor de prietenie exis
tente între mine și președintele 
Nicolae Ceaușescu. Această priete
nie este clădită pe principii comune 
în care avem încredere cu toții și pe 
care le . aplicăm. Convorbirile de 
acum au oferit un prilej de a efec
tua un aprofundat schimb de pă
reri. Fără îndoială că sinceritatea 
sentimentelor care ne leagă s-a re
flectat în însăși consolidarea și/apro- 
fundarea relațiilor dintre țările noas
tre. De fapt, raporturile dintre noi 
au cunoscut o dezvoltare impetuoa
să și cred că, după cum vă este 
cunoscut, noi nu avem nici un 
fel de dificultăți în a aborda orice 
fel de probleme, indiferent de na
tura lor. Acesta este sentimentul 
meu in prezent și tot acesta

este și sentimentul nostru față 
de întilnirile anterioare. Este sen
timentul stimei și respectului pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
îl are față de poporul nostru din 
Siria. Eu și membrii delegației mele 
am fost întîmpinați cu deosebită 
căldură încă din momentul in care 
am pus piciorul pe pămintul ospita
lier al României. Am cunoscut, tot
odată, aprecierea și stima deosebită 
a poporului român față de poporul 
arab sirian. In însăși primirea deose
bit de călduroasă pe care locuitorii 
orașului București ne-au făcut-o 
vedem o expresie a acestor senti
mente de stimă și respect pe pare 
le nutresc unul față de celălalt po
poarele noastre. Trebuie să mulțu
mesc președintelui Nicolae Ceaușescu, 
conducerii României pentru toate 
acestea. Adresez, în numele meu, al 
delegației siriene și al poporului arab 
sirian, cele mai sincere salutări 
și mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu, conducerii române, în
tregului popor român pentru această 
manifestație populară de simpatie 
cu care ne-a înconjurat tot timpul, 
pentru această primire, care s-a în
tipărit adine în inimile noastre. Vom 
transmite cu fidelitate aceste senti

mente poporului arab sirian, car» 
apară cu sinceritate relațiile de prie
tenie cu poporul român. •

Referindu-se în continuare la 
perspectivele cooperării economice 
româno-siriene, președintele Siriei a 
spus : Desigur. _ colaborarea între 
România și Siria în domeniul econo- 
mic se dezvoltă foarte mult. Fără 
îndoială că in domeniul industrial 
cooperarea noastră se va extinde și 
mai mult. Aceasta reflectă, totodată, 
relațiile strinse existente între cele 
două țări. După cum aminteam mal 
înainte, raporturile noastre în dome
niul economic constituie elemente e- 
sențiale ale acestor relații. Noi, la 
rindul nostru, atît în România, cit și 
in Siria ne preocupăm de continua 
dezvoltare și consolidare a acestor 
raporturi.

In încheierea conferinței de presă, 
președintele Hafez Al-Assad a ținut 
să reînnoiască mulțumirile sale adre
sate președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, în nu
mele său și al soției sale, al delega
ției arabe siriene, și să transmită un 
salut călduros, in numele poporu
lui arab sirian, poporului român 
prieten.
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iFAPTUL; 
DIVERSi

I S-a întîmplat 
I
I
în Atlantic

„Banatul" — unul din petrolie
rele românești de 85 000 tone — 
se întorcea acasă din ultima că
lătorie. După ce trecuse de Capul 
Bunei Speranțe, Oceanul Atlan
tic a fost cuprins de o furtună 
puternică. Deodată, ofițerul de 
serviciu a observat undeva, la 
350 mile de Capetown, semnale 
luminoase prin care se cerea a- 
jutor urgent. „Banatul" s-a În
dreptat spre punctul respectiv, 
unde a fost găsit în derivă cu- 
terul „Cristalino", la bordul că
ruia se aflau trei cetățeni. 
Cuterul era deteriorat, iar echi
pajul — sleit de puteri. Doi din
tre naufragiați au fost luați la 
bordul „Banatului", iar al treilea 
a rămas să manevreze cuterul 
remorcat. Dar cum furtuna de
venea tot mai năprasnică, am
barcațiunea remorcată a început 
să ia apă, astfel că a trebuit să 
fie abandonată și a fost luat la 
bord și cel de-al treilea membru 
al echipajului. Toți trei au fost 
debarcați în Gibraltar.

| Cine a găsit 
poșeta ?

După ce a intrat în mai mul
te magazine din Capitală, unde 
a făcut felurite cumpărături, o 
cetățeancă din Cluj-Napoca s-a 
pomenit, la un moment dat, fără 
poșetă. Nu-și mai amintea unde 
o uitase, pe unde o pierduse 
sau dacă i-o furase cineva. Ră
masă fără bani, fără acte și fără 
biletul de avion cumpărat pen
tru întoarcerea acasă s-a dus 
totuși la aeroportul Băneasa să 
încerce să explice situația. A 
ascultat-o cu atenție ofițerul 
Claudiu Hudres, care a reușit 
să stabilească, într-un timp 
foarte scurt, identitatea femeii, 
facilitîndu-i călătoria spre casă 
cu avionul. Acum este rîndul 
celui care a găsit poșeta...

I 
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Podoabe din
secolul XVII

I

In timp ce lucrau pe Calea Mo
ților din Alba Iulia, constructorii 
au dat de citeva piese ciudate. 
Chemați la locul cu pricina, 
specialiștii de la Muzeul Unirii 
din localitate au scos la iveală, 
dintr-un mormint vechi de mai 
bine de două secole, diverse o- 
biecte de podoabă : inele, o ve
righetă de aur, o centură din 
monede și plăcuțe din argint a- 
urit foarte bine conservate. Po
doabele, îndeosebi centura, a- 
testă o deosebită măiestrie in 
prelucrarea metalelor prețioase 
și utilizarea unor motive speci
fice .Renașterii. Recenta desco
perire are o importanță deose
bită pentru studierea istoriei a- 
cestui oraș bimilenar, a vieții 
social-economice din secolul al 
XVII-lea, unele monede purtînd 
înscris anul 1618.

Cînd șeful
9

electricie-
nilor se 
supară...

în calitate de șef al Centrului 
de rețele electrice din Săveni, 
județul Botoșani, Vasile Cruț 
i-a invitat pe doi șefi de-ai 
lui să cinstească o bere la 
braseria din localitate. Dar 
cum la braserie berea se ser
vește numai cu gustare, s-a 
produs un incident cu urmări 
neașteptate. Supărat de „trata
ție", Vasile Cruț a trimis de 
urgență doi electricieni să taie 
lumina la braserie, ceea ce s-a 
și întîmplat. Drept care în po
vestea respectivă cineva trebuie 
să facă lumină...

| Groapa de 
I pe trotuar 
• La o locuință vecină cu Ia muncitorului petrolist Ion Dinu 

din Țicleni, județul Gorj, s-a 
spart o conductă de apă. Au ve- 

Init la fața locului meșterii, au 
săpat o groapă adîncă în mijlo
cul trotuarului, au găsit fisura, 
au reparat-o „în mod provizoriu" 
— cum au spus ei — și-au luat 
uneltele și au plecat, lăsînd groa
pa neastupată, numai bună de

I căzut în ea. Așa cum, de 
altfel, s-a și întîmplat cu nepo
țelul muncitorului petrolist, în 
virștă de un an și jumătate, care

Ia căzut în groapa plină ochi cu 
apă. întimplarea a făcut ca prin 
dreptul gropii cu pricina să trea- 

Ică, tocmai atunci, un cetățean, 
T. Constantin. Băiețelul a fost 
dus la dispensar și a fost sal
vat. Culmea e că, deși meșterii 

Iau auzit de nefericita întîmpla- 
re, conducta a rămas tot „pro
vizoriu" reparată, iar groapa — I neastupată. Și cine-ar trebui să 
cadă-n ea nu cade...

Atențîe 
la tren!

Pe raza localității Cărpiniș, 
din județul Timiș, se află un 
pasaj de cale ferată nepăzit. E o 
cerință elementară ca ori de cite 
ori un șofer întîlnește un ase
menea pasaj, trebuie să se asi
gure temeinic înainte de a tra
versa linia ferată. Așa trebuia 
să procedeze și șoferul Dumitru 
Dala înainte de a trece cu auto
basculanta 31—TM—868 peste 
pasaj. Dar el s-a grăbit și graba 
l-a fost fatală. Autobasculanta a 
fost lovită în plin de trenul ac
celerat 131, iar șoferul a decedat.

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scinteii'

ARTA FILMULUI
între principii și concretizare

subestima cîtuși 
realizările efec- 
cinematografiei 

progresele certe

Fără a 
de puțin 
tive ale 
noastre, 
înregistrate cu precădere 
în zona producției medii
— se cuvine să observăm 
că atît pe planul „asumă
rii cotidianului", al expri
mării semnificativului și 
noului în viața societății, 
cit și pe planul artei, al 
stilului, continuă să per
siste o diferență, 
laj, între principiile teore
tice și rezultatele practice, 
între exigențele ideologico- 
politice — strălucit reafir
mate la Congresul educa
ției politice și al culturii 
socialiste — și filmele fi
nite, așa cum apar pe e- 
cran.

în expunerea programa
tică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul e- 
ducației politice și al cul
turii socialiste a fost sub
liniată ponderea specială, 
în activitatea educativă, a 
artei cinematografice : să 
reținem faptul indicativ că 
se vorbește tocmai de artă 
cinematografică, iar nu, pur 
și simplu, de film sau ci
nema. Această artă cine
matografică dispune — a 
continuat secretarul general 
al partidului — de o „lar
gă audientă în rîndul ce
tățenilor, cu mare putere 
agitatorică, capabilă să asi
gure pătrunderea în con
știința spectatorilor a idei
lor avansate ale societății 
noastre. Tocmai de aceea 
se impune să manifestăm 
toată exigența față de cali
tatea filmelor artistice ro
mânești, acordînd, în ace
lași timp, atenția corespun
zătoare producției de filme 
documentare și de popu
larizare a științei".

Sporul impresionant 
audiență, în raport cu ce
lelalte arte și chiar cu li
teratura, nu implică pen
tru arta filmului — în nu
mele celei mai largi accesi
bilități sau la adăpostul co
mod al acestei nevoi reale
— nici o abatere, nici o 
slăbire a puterii și voinței 
de creație. Dimpotrivă : 
tocmai pentru că e vorba 
de un public atît de nu
meros, in fapt, toată popu
lația activă, nu se 
admite vreo concesie 
meniul calității, al 
estetico-formative a 
lui.

Avind conștiința 
poet național, că se 
sează întregului popor, E- 
minescu a ezitat, oare, o 
singură clipă, în ceea ce 
privește necesitatea, năzu
ința de a atinge culmea 
cea mai înaltă a expresiei 
artistice 1 Sau Shakespeare, 
care voia ca opera lui să 
fie „caviar pentru popor", 
sau oricare alt artist demn 
de acest nume ?

Dar cum se manifestă 
concret, în viața noastră ci-

nematografică, o asemenea 
teză ? O carență majoră a 
unora dintre filmele noas
tre îmi pare a fi incapaci
tatea de a se asuma creator 
realitatea sau, mai precis, 
dificultatea (neputința ?) în 
a se da expresie adecvată 
celor două realități pe care 
trebuie să le cuprindă ori
ce operă de artă (deci și 
cea cinematografică), în 
Scrisoarea III — am ales 
anume un exemplu de vers 
epic, mai puțin metafori
zam — Eminescu încheie 
faimoasa replică a „moș
neagului" Mircea, domnul 
Țării Românești, cu bine
cunoscutul avertisment : 
„Eu ? îmi apăr sărăcia și 
nevoile și neamul... / Și 
de-aceea tot ce mișcă-n 
țana asta, rîui, ramul, / Mi-e

Asemenea exemple 
monstrează un adevăr, 
retlc și practic, de neclin
tit : stabilind contactul ne
mijlocit cu viața, poetul 
sau artistul, în general, o 
exprimă atît enumerînd și 
descriind personajele, o- 
biectele, situațiile in enti
tatea lor materială și in 
înțelesul lor direct, de „rea
litate primă1', cit și dezvă
luind înțelesuri noi, inti
me, profunde, aduse la lu
mină, adică o „realitate se
cundă", care, la rîndul ei, 
presupune și pretinde, din 
partea publicului, o lectură 
„de gradul al doilea", o 
lectură din care să se de- 
gaje plusul de sensuri și 
de semnificații.

Denumirile specializate 
nu au importanță : unii te-

de- 
teo-

porului-națiune. în Mihai 
Viteazul, de exemplu, sce
na năvalei pașnice a oște
nilor moldoveni, care în
tind brațele spre Voievodul 
Unirii, transmite atît o rea
litate imediată, primă (ma
terialitatea fizică a oșteni
lor), cit și o „realitate se
cundă", Încărcată de trăi
rea intensă a progresistului 
sentiment de solidaritate 
între oameni care vorbesc 
aceeași limbă, adică al a- 
firmării linei noi conștiin
țe naționale, într-o epocă 
feudală. în Pădurea spîn- 
zuraților, alt exemplu, re
flectorul care-1 „deranjea
ză" pe Bologa are atît o 
prezență fizic-concretă, cit 
și una metaforică, sublini
ind, cu mai multă efica
citate decît un dialog pre-

adjectivelor.

de

că e 
adre-

poate 
în do- 
valorii 
filmu-

Cultura socialistă

un deca-

Imagini din

Neculal ROȘCA

ase-
loc,

Iatâ
Pro- 
care 

mu iți

> muncă cin- 
nu aprovizio-

noi nevoie, ci
lui,

de
materiale și

Slatina
a portului 
AGENDA 

localitățile 
și altele

(sbl. ns.).

P.C.R. Ce-i 
un răspuns 
din care se

Cine și pentru 
ce-l vrea 

pe gestionar?
Și în satul nostru, 

Teișani, comuna Bul
bucata, din județul 
Ilfov, avem o prăvă
lie și un gestionar pe 
care-1 cheamă Petcu 
Dobre. Dar el face 
parte din acea cate
gorie „care nu vor 
să-și cîștige existența 
printr-o 
stită ; 1
nează unitatea cu ce 
avem 
cu ce-i convine 
spre a putea ciupi și 
ceva bani. Ne este 
frică să ne mai du
cem la prăvălie întru- 
cît are o comportare 
foarte urîtă față de 
noi, vorbește necu
viincios față de fe
mei, iar dacă vreunul 
are îndrăzneala să în
trebe cit costă marfa 
cumpărată îl ia la 
înjurături și îl dă 
afară din magazin". 
De la o vreme 
însă, lucrurile stau și 
mai rău. Gestionarul 
a intrat }n posesia 
unui autoturism „Da
cia 1300“ și unitatea 
nu se mai deschide 
cu săptămînile. în 
continuare sînt redate 
fapte privind prove
niența autoturismu
lui, pentru care con
ducerea U.J.C.C. — 
Ilfov, căreia redacția 
i-a trimis scrisoarea 
în original, avea o- 
bligația să sesizeze 
organul competent. 
Răspunsul confirmă 
faptele relatate. La 
început se subliniază 
că organele de mili
ție i-au aplicat lui 
P.D., în cursul aces
tui an, două amenzi 
contravenționale în 
sumă de 1900 lei. 
Apoi s-a constatat că 
în magazin mărfurile 
expuse nu au pre
țurile afișate ; ges
tionarul nu respectă 
programul de lucru, 
manifestă atitudine 
total necorespunzătoa
re față de clienți; 
folosește la vînza- 
rea mărfurilor apa
rate de cîntărit ne
corespunzătoare și ne
verificate din 1974.
Menționăm, se preci
zează în răspuns, că 
organele locale din

și educația politică- 
într-o unitate inseparabilă

prieten numai mie. iară 
ție dușman este, / (...) N-a
vem oști, dară iubirea de 
moșie e un zid / Care nu 
se-nfiorează de-a ta fai
mă, Baiazid Există, aici, 
o primă realitate, caracte
rizată prin sensul direct, 
imediat, al substantivelor, 
verbelor și
Este aici un sens riguros, 
precis, sprijinit pe supor
turi concrete, dar dacă li
mităm lectura numai la 
nivelul acesta, înțelegem 
prea puțin și, in orice caz, 
nu ne emoționăm, nu sîn- 
tem cuprinși de fiorul poe
tic. Cine vrea să-și apere 
nevoile și sărăcia, cînd de 
sărăcie și de nevoi ar vrea 
oricine să scape ? Din tot 
freamătul dinamic al unui 
peisaj, să fie demne de 
scos în evidentă doar apa 
rîului și creanga copacului, 
care sugerează mai curînd 
o mișcare „pe loc", con
diționată ? Iar un zid să 
aibă, oare, însușirea de a 
se înfiora de spaimă ? în 
stare de enunț pur infor
mativ, toate aceste concep
te și noțiuni nu comunică 
mesaje importante, ba chiar 
pot să deruteze ; legate 
însă între ele și sistemati
zate într-un context, prinse 
intr-o undă pasională de 
conținut și de ritm, concep
tele amintite dobândesc o 
valoare nouă, dezvăluind o 
„a doua realitate", poeti
că, artistică, desigur cu 
mult mai sugestivă, mai 
grăitoare, prin „montajul" 
și organizarea estetică a 
cuvintelor în vers.

oreticieni amintesc de „co- 
notație" și „polisemie", alții 
susțin termenii de „nouă 
realitate, ca nouă sinteză 
de fenomene și esențe", al
ții, încă, preferă „joc se
cund" ' și „metaforizare", 
iar alții — „realitate secun
dă". Nu e vorba, nicide
cum, de capricii ale unor 
esteți, lingviști sau critici, 
ci de efortul lor de a sem
nala, de a scoate în relief 
extraordinara bogăție a re
alității și, totodată, necesi
tatea de a se capta, în o- 
pera de artă, multitudinea 
aspectelor și tilcurilor a- 
cestei realități, umane și 
sociale. Ar fi naiv și retro
grad să se creadă că, în fe
lul acesta, arta pledează 
pentru echivoc, pentru jo
cul dublu, pentru neclari
tate. Din contră, aspectele 
și sensurile unei adevărate 
opere de artă nu sînt nici
odată- și prin nimic „înci- 
frate", „ermetice", ci — 
toate — limpezi și stimula
toare efective ale lucrării 
minții și inimii omenești.

De bună seamă, arta ci
nematografică nu are de ce, 
nu poate și nu trebuie să 
facă excepție de la norma 
descrisă. Și în film este 
necesar să „citim" și să a- 
flăm cel puțin două, dacă 
nu mai multe, mesaje de 
ordin ideologic, politic, fi
lozofic. cultural. Secvențe
le cele mai importante ale 
filmografiei noastre comu
nică, negreșit, tocmai o a- 
semenea bogăție de gîn- 
duri și sentimente ale po-

lungit, zbuciumul și con
tradicțiile din conștiința e- 
roului central. în recentul 
Dincolo de pod, oglinda 
treptat-treptat vopsită in 
alb semnifică atit o oglin
dă, cit și renunțarea la 0 
anumită lume a sentimen
telor.

Din păcate, în ciuda fap
tului că viața de astăzi, so
cialistă, a națiunii noastre 
e infinit mai bogată șl mai 
variată, mai febrilă și mai 
fertilă, decît aceea din tre
cut — filmele de actualita
te rămîn încă destul de să
race. de rudimentare, în 
dezvăluirea sensibilă, artis
tică, a acestei calități ine
dite a vieții, a acestei den
sități existențiale. Se ma
nifestă, ce-i drept, în fil
mele cu' teme actuale, o 
umbră de căutare a unor 
simboluri, dar acestea se 
dovedesc prea adesea exte
rioare, lipsite de o funcție 
organică în economia ex
presiei cinematografice. Ac
tualitatea oferă, în schimb, 
nemărginite posibilități de 
concretizare a fanteziei 
creative, adică a puterii de 
cunoaștere artistică a rea
lității și de ’reflectare a ei 
în proaspete, revelatoare 
sinteze de fenomene și e- 
shnțe : este de ajuns ca ar
tistul ecranului, cineastul, 
să știe să privească, „să 
vadă“ realitatea, averea ei 
de ipostaze și activități so
ciale, economice, morale. 
Mai mult, să investigheze 
și să surprindă faptele, ac
țiunile de „a doua vedere“,

indreptîndu-se, în spirit 
marxist-leninist, spre rădă
cină concretă și totală a 
lucrurilor, 
articulată interdependență 
a ceea ce 
ceea ce e 
subiectiv și obiectiv, cu de
plina evidențiere a noului 
ce se afirmă hotărit in 
lupta cu vechiul, cu iner
ția, cu desuetudinea, 
vorba de o viguroasă 
sumare a cotidianului" 
tot ceea ce conține Ca pre
zent semnificativ și ca per
spectivă.

Realitatea românească, 
viață, este fără putință de 
contestare, complexă și o- 
riginal poetică. Realitatea 
nu cere altceva, din partea 
creatorilor de filme, decît 
cunoașterea ei poetică, ar
tistică. Insist : se cere o 
cunoaștere care să nu fie 
banală constatare sau ilus
trare și nici o reproducere 
foto-mecanică sau o infor
mație nudă — ci o cunoaș
tere subtilă și profundă, 
menită să evidențieze sen
surile multiple pe care le 
poartă cu sine, însăși dez
voltarea construcției socia
liste. Cineaștii au misiunea 
să dovedească — alături de 
scriitori, de muzicieni, de 
pictori — că sînt adevă- 
rați poeți, adevărați artiști, 
și că filmele lor sînt efec
tive opere de artă, iar nu 
oarecari produse industria
le de consum cultural.

Cineaștii români au da
toria și sarcina de mare 
cinste de a-și înălța expre
sia artistică, specifică, de 
neînlocuit prin nici o altă 
Activitate intelectuală, la 
altitudinea cognitivă, mo
rală și estetică propusă de 
secretarul general al parti
dului în istorica expunere 
programatică de la Con
gresul educației politice și 
al culturii socialiste : „Lor, 
oamenilor muncii, le con
sacram tot ceea ce se fău
rește mai bun în societa
tea noastră, lor le închi
năm întreaga noastră bo
găție materială. Este deci 
normal ca lor să le apar
țină și tot ceea ce se cre
ează mai de preț în litera
tură, muzică, cinematogra
fie, teatru și în artele plas
tice, în întreaga creație 
spirituală din patria noas
tră".

Desigur, pentru a răs
punde unor asemenea no
bile îndemnuri Se cere, In 
primul rînd, participare la 
realitate, trăire pasionată a 
ideilor și sentimentelor 
timpului și societății tale. 
Iar faptul ține de atitudi
nea politică și civică a fie
cărui creator, de educația 
colectivă și individuală și, 
nu in ultim rind. de auto- 
educație și autoperfecțio- 
nare.

Hotel „Rapsodia” din Botoșani

e lăuntric și a 
exterior, între

într-o strînsă,

Foto : S. Cristian

fifi

la cea de-a șasea ediție

Florian POTRA

comuna Bulbucata au 
propus scoaterea din 
muncă a gestionaru
lui P.D.
Vasăzică nici organe
le locale nu-1 vor, și 
pe bună dreptate. Cu 
toate acestea, in răs
punsul amintit se 
afirmă că respectivul 
gestionar a fost doar 
sancționat (? 1) cu re
ținerea a 10 la suită 

, din retribuție pe trei 
luni și avertizat pen
tru ultima dată.

în încheiere, să ne 
fie iertată întrebarea 
adresată tovarășilor 
director și, respectiv, 
șef al serviciului co
mercial din cadrul 
U.J.C.C., semnatari 
(indescifrabil) ai răs
punsului : la urma ur
mei, cine-1 vrea pe 
Dobre Petcu mai 
departe gestionar și, 
mai ales, pentru ce ?

Termenul 
de rezolvare 

a sesizării 
nu este 

facultativ
Avem in față scri

soarea muncitorului 
Gheorghe Iarca, în
cadrat la mina Fili- 
pești de Tîrg, în care 
sesizează neajunsuri 
legate de condițiile de 
muncă ale minerilor 
și răspunsul Comite
tului județean_ Praho
va al ~
drept, 
concret, 
degajă ideea că sesi
zarea a fost cerceta
tă cu toată grija, iar 
-măsurile adoptate vi
zează înlăturarea lip
surilor semnalate, îm- 
bănătățirea condițiilor 
de muncă și viață ale 
muncitorilor, ca și a 
stilului de muncă al 
unor cadre cu funcții 
de conducere pe linie 
de partid. Cu toate 
acestea, nu putem șă 
nu ne exprimăm, din 
capul locului, dezacor
dul față de întîrzierea 
deosebit de mare a 
rezolvării acestei se
sizări, știut fiind că 
respectarea termene
lor este o îndatorire 
prevăzută in hotărâri 
de partid și de stat 
și nicidecum ceva fa
cultativ. Cu atît mai 
mult în cazul de față.

cind este vorba de o 
sesizare cu semnifica
ție majoră. Pentru 
edificare, precizăm că 
respectiva scrisoare a 
fost trimisă de re
dacție, spre soluțio
nare, la 3 martie a.c., 
iar răspunsul a sosit 
la 1 iunie, după_ a- 
proape 3 luni, 
acum răspunsul, 
blema principală 
frămîntă pe 
muncitori și mai ales 
pe unii mineri din a- 
batâje o constituie 
necesitatea mai bunei 
aprovizionări a fron
turilor (locurilor) 
muncă cu 
utilaje.

Față de 
tuație, se 
răspuns, 
întreprinderii 
jutată să-și 
cantitatea de 
le și utilajele 
pentru 
normală a procesului 
de producție. De ase
menea, s-a stabilit un 
plan de măsuri tehni- 
co-organizatorice, cu 
termene și răspunderi 
personale, care să con
ducă în perspectivă la 
îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de 
viață ale tuturor an- 
gajaților.

Referindu-se la fap
tul relatat în sesizare 
că secretarul comitetu
lui de partid se ocu
pă mai mult de alte 
probleme și nu trece 
mai des prin abataje, 
la locurile de muncă, 
spre a cunoaște situa
ția și a acționa opera
tiv, in cunoștință de 
cauză, în răspuns se 
precizează că „1 s-a a- 
tras atenția în mod se
rios de a renunța la un 
asemenea stil de mun
că de dispecerat și de 
a controla direct și 
operativ, așa cum tre
buie să procedeze un 
activist de partid. S-a 
dovedit a fi just fap
tul că au lucrat în u- 
nele zile de sărbătoare 
un număr însemnat de 
muncitori, din cauza 
căderii unor utilaje în 
mină. Aceste lucruri, 
prin măsurile luate, 
s-au remediat". în în
cheiere se subliniază 
că toate aceste proble
me au fost discutate și 
rezolvate în prezența 
autorului sesizării.

această si- 
subliniază in 

conducerea 
a fost a- 
procure 

materia- 
necesare 

desfășurarea

PROGRAMUL 1
Teleșcoalâ.
Elogiul maturității. Emisiune pen
tru tineret.
Film artistic : „Orizonturi fără 
sfîrșit" — producție ,a studiourilor 
franceze.
Telex.
Teleșcoplă.
Curs de limba franceză.
Telex.
Atenție la... neatenție ! Jurnal da 
protecție a muncii.
Publicitate.

17,36 Compozitori și prime audiții

17,45 Tragerea de amortizare ADAS.
17,55 Lecții tv pentru lucrătorii din a- 

gricultură.
Teleglob : S.U.A. 
Refrene lirice.
Tribuna TV.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
„Eu, noi" — anchetă socială. 
Seară de teatru. Istoria comediei. 
24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 Film artistic : „Inimă omenească" 

— producție a studiourilor de tele
viziune bulgare.

26,55 Tezaur de Cintec românesc. 
Telex.
Ocrotitorii de comori.
Drumuri pe cinci continente. Noi 
orizonturi pentru iubitorii filmului 
documentar.

Acum câteva săptă- 
mini, pe scena Teatru
lui de vară din parcul 
bucureștean „Nicolae 
Băicescu" a răsunat 
gongul inaugural al fes
tivalului dotat cu tro
feul „Arenele Romane", 
manifestare cultural- 
educativă care și-a do- 
bindit un loc deosebit 
pe afișul stagiunilor es
tivale ale Capitalei. 
Desfășurat pînă acum 
în amfiteatrul din Par
cul Libertății, festiva
lul, conceput ca o suită 
de spectacole reprezen
tative ale artișitor ama
tori din fiecare sector 
al Bucureștiulul, a fost’ 
urmărit de-a lungul ce
lor cinci ediții prece
dente de circa 250 000 
de spectatori.

De data aceasta însă, 
drumul spre trofeul 
pus în joc s-a stabilit 
să treacă chiar prin 
locurile în care artiștii 
amatori își desfășoară 
dialogul lor cotidian cu 
publicul și unde fiecare 
se simte mai în ele
mentul său. Timp de 
două luni, cît va dura 
competiția, juriul se va 
afla deci într-un 
și pasionant 
care cuprinde 
toate marile 
bucureștene. 
schimbare de decoruri ? 
Așa 
Cele 
care 
acum 
ea a determinat mutații 
de esență în însăși o- 
rientarea acestei com
petiții artisțice, al că
rei conținut apare mai 
strîns legat de preocu
pările oamenilor, de 
problematica activită
ții economice și socia
le a fiecărui sector in 
parte. Este de la sine 
înțeles că, într-un ase
menea context. s-au 
creat condiții pentru ca 
baza 
tentă să fie mai 
folosită 
pentru ca întrecerea să 
fie urmărită de cate
gorii mult mai largi de 
spectatori. Totodată, în
trecerea a avut mult da

lung 
turneu, 

aproape 
estrade 
Simplă

părea la început, 
cinci spectacole 

au avut loc pină 
dovedesc însă că

materială exis- 
bine 

și, implicit.

cîștigait și în ceea ce 
privește calitatea, ac
tuala ediție promițind 
să se situeze în ansam
blul său la un nivel su
perior față de cele an
terioare și din acest 
punct de vedete.

Atît în spectacolul 
inaugural „Venim din 
vremuri de baladă", 
susținut la Teatrul de 
vară din cartierul Bucu
reștii Noi de artiștii a- 
matori din sectorul 8, 
cît și în cele care i-au 
urmat, pe estradele din 
parcurile Herăstrău și 
„23 August", s-a. vădit 
mai pregnant preocupa
rea de a adopta genuri 
și modalități de expre
sie de largă rezonanță, 
ușor accesibile specta
torului si artistului a- 
mator, împrumutînd 
fiecărei evoluții pe Bce- 
nă o culoare specifică, 
firească, fără elemente 
contrafăcute, 
de fiorul autenticului, 
în felul acesta, specta
colele și-au putut con
tura propriul lor profil 
printr-o mai judicioa
să punere in valoare a 
mijloacelor și forțelor 
artistice de care dispune 
fiecare sector în parte.

Evoluția artiștilor a- 
matori din sectorul 8, 
spre exemplu, a avut 
un puternic punct de 
sprijin In registrele re
pertoriale de largă cu
prindere ale formațiilor 
corale și orchestrale, 
iar a celor din sectorul 
1 a pus in evidentă va
lențele multiple ale 
dansului tematic, fil
mului de scurt metraj 
realizat de clnecluburt, 
baletului sau gimnasti
cii moderne, care, sub
ordonate ideii sugerate 
de titlu — „Spre ma
rele mîine" — sint ca
pabile să asigure orică- 
nua program artistic de 
acest gen o notă de 
inedit și de mai mare 
varietate. O constatare 
prilejuită de altfel și 
de spectacolul „Elogiu 
muncii, patriei și parti
dului", care a adus în 
scenă nu mai puțin de 
1 500 de artiști amatori 
din sectorul 4. îh Sfîr-

pă,trun«fi

șiit, in amfiteatrul arhi
plin din parcul „23 Au
gust", în cadrul pro
gramului intitulat „Sîn- 
te.m părtași ai acestui 
timp de glorii", brigă
zile artistice de agitație 
de la „23 August", 
„Electroaparataj", „Re
publica", „Progresul" 
sau IMUAB au confir
mat din 
umorului 
adresă 
Imprimă 
un caracter prin exce
lență militant, iar „edi
ția specială" intitulată 
„Mereu prezenți în rit
mul vieții" a formațiilor 
artistice din sectorul 2 a 
demonstrat, încă o dată, 
generozitatea cu care în- 
tîmpină publicul străda
nia de a aduce la lumi
na rampei piese inedi
te, inspirate din cea mai 
fierbinte activitate.

Aflat în plină desfă
șurare, festivalul va 
programa desigur în 
săptăminile următoare 
reprezentații 
ceeași ținută, 
atrage spre 
scene în aer 
diverse zone 
lui alte zeci 
bucureșteni. 
asemenea 
n-au fost 
doar ca spectacole de o 
zi, in timp ce citeva mii 
de artiști amatori se 
pregătesc acum pentru 
confruntare, nici cei 
ce au trecut deja prin 
fata juriului nu pără
sesc scena. Ținând sea
ma de interesul cu care 
aiu fost întlmpinate de 
publicul larg, spectaco
lele lor, prin grija co
mitetelor de partid ale 
sectoarelor, sint readu
se frecvent în fața spec
tatorilor. în felul aces
ta, întrecerea 
trofeul 
mane" 
racterul 
stagiuni 
mulând 
In

nou virtuțile 
și satirei cu 
exactă, care 

spectacolului

de 
care vor 

celialalte 
liber din 
ale orașu- 

de mii de 
Dar. cum 

programe 
concepute

a-

pentru 
„Arenelor Ro- 
dobîndește ca
linei veritabile 
estivale, s<ti- 

și punând larg
valoare potențialul 

de care dispune mișca
rea artistică amatoare 
bucUreșteană.

Dumitru T1RCOB
Corespondentul
„Scinteii"

și vasul „Solidaritateahotel (stingă)Delta Dunârii: la Crișan — un nou

• „PERMANENȚE ALE IS
TORIEI POPORULUI ROMAN" 
— sub acest generic se desfășoa
ră în județul Iași o largă ma
nifestare cultural-educativă vl- 
zînd cunoașterea locurilor isto
rice, a mărturiilor existenței de 
veacuri a poporului nostru pe 
aceste meleaguri. Acțiunea a în
ceput în comuna Cucuteni, cu un 
pelerinaj pe dealul Cetățuia 
și cu evocarea „Cucuteni — 
5 000“ prezentată de prof. univ. 
dr. docent Mircea Petrescu- 
Dimbovița și lector univ. Dinu 
Marin. A urmat un recital 
de poezie susținut de poeți 
și actori ieșeni și un spec
tacol folcloric. Acțiuni 
mănătoare vor mai avea 
pină la 27 iunie a.c., în orașul 
Hîrlău și comuna Cotnari. 
• FESTIVALUL CĂLUȘULUI 
ROMANESC, a 8-a ediție, a avut 
loc, la Slatina, concomitent cu 
tîrgul meșterilor olari de la 
Oboga și Horezu — „Pomul vie
ții". La festival au participat for
mațiile de călușari din 12 loca
lități ale județului Olt, precum 
și reprezentanți ai județelor Ar
geș, Vîlcea, Ilfov și Hunedoara. 
Totodată, la Casa de cultură a 
sindicatelor din Slatina s-a 
inaugurat o expoziție 
popular oltean. • 
BISTRIȚEANA. în 
Șieu-Cristur, Tăure

s-au desfășurat tradiționalele 
carnavaluri populare denumite 
„Instruțarea", organizate în fie
care an în preajma 
de vară, consacrate 
anotimpului coacerii semințelor 
și rodniciei ogoarelor. La ex
ploatarea forestieră Colbu din 
comuna Prundu Birgăului, mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
s-au întîlnit cu o brigadă de 
răspindire a cunoștințelor cul-

solstițiului 
celebrării

ZIȚII. La 
Pitești au 
zițiile : „Arta plastică româneas
că în colecții particulare argeșe- 
ne“ și „Cartea veche 
nească în patrimoniul 
argeșean". La Galeriile de artă 
de la Bastionul cetății din Timi
șoara s-a deschis o expoziție de 
artă plastică cu lucrări semnate 
de Aurel Martin, membru al ce
naclului „Romul Ladea" din lo-

Muzeul județean din 
fost organizate expo-

croaziera

româ- 
cultural

tural-științifice din orașul Bis
trița. Sub titlul „O cunună-i 
țara-ntreagă, la pasul Tihuța 
din munții Birgăului a Avut loc 
faza finală a festivalului soliș
tilor de muzică populară din ju
dețul Bistrița-Năsăud, aflat la a 
7-a ediție. • La Pucioasa, jude
țul Dîmbovița, se ’desfășoară, sub 
genericul „Patrana ’76", SAPTA- 
MINA CULTURALA A ORA
ȘULUI. Din program : o paradă 
a portului și dansului popular 
local, un festival al teatrului pa
triotic, dezbateri, mese rotunde 
și simpozioane pe teme politico- 
educative, gale ale filmului artis
tic, documentar Și din producția 
Cinecluburilor locale, tradiționa
la reintîlnire pe meleagurile na
tale a fiilor orașului. • EXPO-

calitate. La Arad s-a inaugurat 
expoziția filatelică „Centenarul 
Crucii Roșii din România". Și in 
orașul Bistrița, sub genericul 
„De la inimă la inimă", a fost 
amenajată o expoziție stradală 
consacrată aceluiași eveniment. 
• Un FESTIVAL INTERJUDE- 
ȚEAN AL CtNTECULUI, DAN
SULUI ȘI PORTULUI POPU
LAR ROMANESC se desfășoa
ră, în aceste zile, la Tulcea. El 
reunește reprezentanți a 16 ju
dețe din zonele folclorice repre
zentative ale țării ; la ram
pa spectacolelor concură pes
te 900 artiști amatori. • CASA 
DE CULTURA A SINDICATE
LOR DIN FOCȘANI a fost 
gazda finalei pe țară — ediția 
1975—1976 — a concursului bri-

găzilor artistice de agitație din 
instituțiile administrative de stat 
și consiliile populare. La con
curs, desfășurat sub deviza „Dis
ciplină, calitate, răspundere", au 
participat formații din 12 județe 
și din municipiul București, 
o La Caransebeș a avut loc faza 
zonală a CONCURSULUI RE
PUBLICAN AL FASONATORI- 
LOR MECANICI DIN EXPLOA
TĂRILE FORESTIERE. Au luat 
parte reprezentanți ai județelor 
Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, 
Timiș și Mehedinți. • La Be- 
lobreșca. județul Caraș-Severin, 
s-a sărbătorit împlinirea a 200 
DE ANI DE ATESTARE DO
CUMENTARA A ȘCOLII din 
localitate. Cu acest prilej, for
mații de elevi, ale căminului 
cultural și ale altor unități din 
vecinătate au prezentat un fru
mos spectacol cultural-artistic. 
• Un RECITAL DE POEZIE 
PATRIOTICA au susținut mem
brii cenaclului „Victor Eftimiu" 
din Timișoara, pe scena Casei de 
cultură din orașul Jimbolia. în 
continuare, formații artistice de la 
întreprinderile de produse cera
mice, de încălțăminte și de nas
turi din localitate au prezentat 
un program muzical-coregrafic 
dedicat fruntașilor.

Corespondenții „Scinteii”
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Convorbiri economice româno-sovietice
Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, luni 
după-amiază, delegația guvernamen
tală sovietică, condusă de S. A. Ska- 
cikov, președintele Comitetului de 
Stat pentru Relații Economice Ex
terne al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.Si, care face o vizită în țara 
noastră.

Delegația guvernamentală sovieti
că a fost primită, în aceeași zi, de 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice- 
prim-ministru al guvernului.

în cadrul convorbirilor au fost 
discutate probleme de interes reci
proc referitoare la dezvoltarea în 
continuare a colaborării și cooperării

*
Ambasadorul U.R.S.S. la Bucu

rești, V. I. Drozdenko, a oferit 
miercuri seara o recepție în cinstea 
delegației guvernamentale sovietice 
conduse de S. A. Skacikov.

Au luat parte Ion Pățan, Gheor
ghe Rădulescu, loan Avram, Nicolae 
Mănescu, Ștefan Nicolae, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului ex-

Semnarea unor acorduri româno-sovietice
de colaborare economică și lehnico-șliințiîică 

în domeniul construcțiilor de mașini
Luni au fost semnate. Ia București, 

două acorduri privind colaborarea 
economică și tehnico-științifică de 
lungă durată în domeniul construc
țiilor de mașini între Republica So
cialistă România și Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

Din partea română, acordurile au 
fost semnate de loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, iar din partea sovietică de 
S.A. Skacikov, președintele Comite

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCiNTEII" TRANSMIT;
VÎLCEA. A fost dată în folosință 

hala din piața centrală a municipiu
lui Rimnicu-Vilcea. Renovată și mo
dernizată, ea dispune de șase secții 
pentru desfacerea cărnii, iar în alte 
unități, care funcționează pe princi
piul autoservirii, se vind lapte și 
preparate din lapte, ape minerale, 
dulciuri. Agregatele frigorifice din 
dotare asigură păstrarea în condiții 
corespunzătoare a tuturor categorii
lor de produse alimentare. (Ion 
Stanciu).

CONSTANȚA. In comuna Basa- 
rabi, județul Constant^, se află în- 
tt-un stadiu avansat de construcție 
două blocuri de locuințe insumind 48 
de apartamente. Ele sint destinate 
angajaților diferitelor unități econo
mice din localitate. Alte blocuri de 
locuințe pentru specialiști se con
struiesc, de asemenea, in comunele 
Ovidiu, Ciocîrlia, Gîrliciu, Cogealac 
și altele. Pînă la sfirșitul anului, 
circa 500 de familii ale angajaților 
din unitățile economice și instituțiile 
sătești Se vor muta în locuințe con
struite de stat. (George Mihăescu).

ILFOV. Cele mai reprezentative 
creații tehnice ale pionierilor ilfo- 
veni — aproape 400 — au fost reu
nite într-o interesantă expo.zitie des
chisă la Liceul pedagogic din Capi
tală. Exponatele, reunite sub gene
ricul „Minitehnicus ’76", sînt o măr
turie a spiritului inventiv al copiilor, 
a pasiunii acestora pentru știință și 
tehnică. (Al. Brad).

NEAMȚ. In satul Mastacăn, din 
județul Neamț, au avut loc festivi
tăți prilejuite de împlinirea a 500 de 
ani de la prima atestare documen
tară a acestei localități. O „întîlnire 
cu fiii satului", precum și un pro
gram cultural-artistic complex și 
alte acțiuni educative au întregit 
manifestările dedicate jubileului a- 
cestei străvechi așezări moldovene, 
(I. Manea).

ARAD. De la începutul anului, a- 
rădenii, în frunte cu deputății și co
mitetele de cetățeni, au realizat prin 
muncă patriotică un însemnat volum 
de lucrări, a căror valoare se ridică 
la pește 206 milioane lei — cu 94 
milioane lei mai mult decît preve
dea angajamentul anual asumat în 
întrecerea patriotică pentru Înfrumu
sețarea și buna gospodărire a loca
lităților. Amenajarea și întreținerea 
a 266 ha spații verzi și zone florale, 
întreținerea și modernizarea unor în
semnate artere de circulație din mu
nicipiu, plantarea a peste 65 000 pomi 
și a 25 km gard viu, reamenajarea a 
14 baze sportive și terenuri de agre
ment — sint doar o parte din obiec
tivele finalizate pină in prezent. 
(Const. Simion).

BUZĂU. În satul Plaiul Nucului, 
județul Buzău, s-a desfășurat cea 
de-a VIII-a ediție a „Festivalului 
Slănicului". Manifestarea a reunit un 
mare număr de formații și artiști 
populari ai căminelor culturale din 
localitățile situate pe Valea Slănicu

ÎN INDUSTRIA LOCALĂ PRAHOVEANĂ

Preocupări pentru cunoașterea cerințelor publicului
In ziua de 27 septembrie 1974 

„Scînteia“ publica articolul „Direc
torul întreprinderii — o zi pe săp- 
tămînă în magazin", în care se tă
ceau cunoscute initiative ale in
dustriei locale prahovene, pe linia 
permanentizării unui dialog viu, 
nemijlocit cu cumpărătorii, cu re
prezentanții organizațiilor sindi
cale, de femei, cu cele comerciale, 
Scopul : cunoașterea de la sursă a 
cerinței, a gustului, a pretențiilor 
cetățeanului, pentru a orienta în 
mod corespunzător producția bu
nurilor de consum și prestarea ser
viciilor către populație. în perioa
da care a trecut de atunci, cursul 
hotărit al industriei locale spre 
dialogul cu masele de consumatori 
s-a dovedit deosebit de fructuos ; 
au fost lansate pe piață numeroa
se produse de uz casnic, mobilă 
etc. mult apreciate ți s-au dezvol
tat diferite prestări de servicii în 
cartiere din Ploiești ți alte centre 
urbane, la cererea publicului.

Lucrurile nu s-au oprit aici. S-au 
Inițiat și se urmăresc noi forme de 
legătură cu publicul. Astfel, după 
cum ne informează directorul co
mercial al Grupului de întreprin
deri de industrie locală Prahova, 
Valeriu Ionescu, pentru a veni în 
ajutorul gospodinelor s-au tipărit 

economice româno-sovietice în dife
rite sectoare de activitate, la lărgi
rea schimburilor comerciale bilate
rale.

La întrevederi, desfășurate într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au 
luat parte loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Ștefan Nicolae, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior si coo
perării economice internaționale.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

★
Delegația sovietică a avut, de ase

menea, convorbiri cu Nicolae Mă
nescu, ministrul energiei electrice.

*
terior și cooperării economice inter
naționale. Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. general-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al ministrului 
apărării naționale, alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)

tului de Stat pentru Relații Econo
mice Externe al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

La semnare a participat Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

lui, care au prezentat un bogat pro
gram folcloric in fața celor aproape 
10 000 de spectatori. (Mihai Bâzu).

BACĂU. „Cercetarea științifică și 
problema dezvoltării patrimoniului 
forestier în Moldova" — a fost tema 
unei recente sesiuni de comunicări 
care a avut loc la filiala zonală He- 
meiuși a institutului de cercetări și 
amenajări silvice. Cercetători, bio
logi, ingineri, specialiști din această 
parte a țării au dezbătut o proble
matică bogată, vizînd ameliorarea 
molidului, valorificarea optimă prin 
culturi forestiere a bazinului Uzului, 
tipurile de culturi forestiere pentru 
împădurirea terenurilor erodate și 
alcaline, valorificarea doborâturilor 
de vint. (Gh. Baltă).

BRAȘOV. In satul Boholț, județul 
Brașov, a avut loc o întîlnire a fii
lor satului. Mai mult de 150 de fii 
ai acestei localități din apropierea 
Făgărașului, de diferite profesii 
(muncitori, ingineri, profesori, me
dici, ofițeri etc.), s-au întîlnit cu con
sătenii lor. Cu acest prilej a avut loc 
un bogat program cultural-artistic, 
vizitarea expoziției „Satul natal își 
informează fiii", o întîlnire cu bătri- 
nii satului în vinstă de peste 80 de 
ani, un moment folcloric compus 
dintr-o paradă a portului popular și 
diferite obiceiuri vechi. (N. Mocanu).

SĂLAJ. În comunele din județul 
Sălaj funcționează un număr însem
nat de grădinițe cu program prelun
git. In această vară, bunăoară, în 
județ vor funcționa 42 asemenea u- 
nități. Cu sprijinul cooperativelor a- 
gricole și al familiilor. în grădini
țele cu program prelungit copiii coo
peratorilor beneficiază de toate con
dițiile necesare — cazare, hrană, in
strucție, supraveghere. Pînă la aceas
tă dată, și-au deschis porțile grădi
nițele cu program prelungit din lo
calitățile Nușfalău, Ip, Zăoan, So
meș Odorhei, Crasna, Sînmihaiu Al- 
mașului, Năpradea, Surduc, Româ- 
nași, Marca și Șamșud. (Gh. Rusu).

SUCEAVA. La Suceava a avut loc 
o suită de manifestări cultural-știin- 
țifice dedicate aniversării a 30 de ani 
de activitate a Stațiunii de cercetări 
agricole din localitate. Au luat parte 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți de seamă ai științei agri
cole românești, cercetători de la alte 
stațiuni din tară, agronomi din uni
tățile agricole ale județului Suceava. 
(Gh. Parascan).

GALAȚI. La. Galați. în valea Ți- 
glinei, lingă Dunăre, continuă lucră
rile de amenajare a grădinii botani
ce. Pină in prezent s-au trasat o 
seamă de alei, s-au plantat plopi, 
s-au însămînțat în seră mii de specii 
de plante. Pentru procurarea mate
rialului sâditor s-a făcut apei atit la 
locuitorii Galațiului, cit și la alți ce
tățeni ai tării, pină acum primin- 
du-se un mare număr de donații în 
semințe de la plantele din grădinile 
oamenilor. (Dan Plăeșu).

peste 5 000 de liste cu toate adre
sele și numerele de telefon, pe lo
calități, ale unităților prestatoare 
de servicii, Acestea au fost inmi- 
nate imputerniciților asociațiilor 
de locatari pentru a fi așezate la 
locuri vizibile, la intrarea în 
blocuri. In prezent, se află sub ti
par un pliant care prezintă carac
teristicile de funcționare și calita
tive ale unor produse de uz cas- 
nic-gospodăresc. Acestea, în mii 
de exemplare, se vor difuza in 
unitățile cu un număr mare de fe
mei angajate, cum sînt întreprin
derile „Dorobanțul" din Ploiești, 
INTEX-Păulești și altele. La înce
putul acestui an am avut o întll- 
nire cu gospodine ploieștene pentru 
a sonda cerințele la produsele chi
mice și din metal pe care noi le 
realizăm. In grupele sindicale din 
cele circa 200 de unități ale indus
triei noastre, s-au purtat pe aceas
tă temă discuții cu angajatele 
noastre. Cu acest prilej am aflat 
foarte multe lucruri legate de cali
tatea, funcționalitatea și sortimen
tul produselor noastre. Șț, drept 
urmare a acestei largi consultări, 
în acest an vor fi omologate și pro
duse 10—12 noi sortimente mult 
cerute : lichid pentru spălat gea
muri, console — jardiniere pentru 
balcoane, elemente de gard din

Delegația Partidului Comunist din Danemarca 
a părăsit Capitala

Luni dimineața a părăsit Capitala 
delegația Partidului Comunist din 
Danemarca, condusă de Poul Ema
nuel Henning, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.D., 
care, la invitația C.C. ăl P.C.R., a 
făcut o vizită în țara noastră. Din 
delegație au făcut parte : Margit 
Hansen Rasmussen, membru al C.C.

Cronica
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a adresat un mesaj 
de felicitare președintelui Adunării 
Legislative a Republicii El Salvador, 
Ruben Alfonso Rodriguez, cu prile
jul realegerii sale în această funcție.

★
Duminică a plecat spre Abidjan to

varășul Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, care 
va conduce delegația Republicii So
cialiste România la lucrările primei 
părți la nivel ministerial a sesiunii 
a 61-a a Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.).

★
Președintele părți) americane în 

Consiliul economic româno-american. 
Milton Rosenthal, președintele Con
siliului de administrație al compa
niei „Engelhard Minerals and Che
micals", care a participat la lucrările 
celei de-a treia sesiuni a consiliului, 
a părăsit duminică dimineața Capi
tala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Vasile Voloșeniuc, 
președintele Băncii Române de Co
merț Exterior și președinte al părții 
române in Consiliul economic româ
no-american, Roman Moldovan, pre
ședintele Camerei de Comerț și In
dustrie, de alte persoane oficiale.

★
Luni dimineața a plecat spre Reyk

javik delegația Consiliului Central al 
U.G.S.R., condusă de tovarășul Gheor
ghe Petrescu, vicepreședinte, care 
urmează să efectueze o vizită de 
prietenie in Islanda și Irlanda la 
invitația Federației Islandeze a Mun
cii și, respectiv, a Congresului Irlan
dez al Sindicatelor.

*
Luni a sosit în Capitală o delega

ție a Consiliului Național al Frontu
lui Național din R.D. Germană, con
dusă de Klauss Lenk, membru al 
Prezidiului și Secretariatului, care 
întreprinde o vizită pentru schimb 
de experiență în țara noastră, la in
vitația Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.U S.. de activiști ai 
Frontului Unității Socialiste.

★
Cu prilejul apropiatei Zile na

ționale a Canadei — 1 iulie — In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat, 
luni seara, în Capitală, o manifes
tare culturală. Cu această ocazie, 
scriitorul Alexandru Andritoiu a 
împărtășit impresii de călătorie din 
Canada.

Au participat loan Botar, secretar 
al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

vremea
Ieri în țară: Vremea a fost frumoasă 

dimineața, cînd cerul a fost variabil, 
mai mult senin. După-amiază, vremea 
a devenit instabilă in Muntenia, jumă
tate din sudul Moldovei, cea mai mare 
parte a Transilvaniei și vestul Olteniei, 
unde cerul a prezentat țnnorări accen
tuate și au căzut averse locale de 
ploaie insolite de frecvente descărcări 
electrice. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 22 grade la Miercurea Cluc 
și 30 grade la București, Dllga, Urzi-

A APĂRUT 
„REVISTA ROMANĂ 

DE STUDII 
INTERNAȚIONALE" 

nr. 2 (32J/1976
Din sumar : „Independentă și in

terdependentă. Obiective și căi ale 
edificării unei noi ordini economice 
internaționale" (Gheorghe Dolgu) ; 
„Unele aspecte actuale ale teoriei 
organizațiilor internaționale" (Nico
lae Ecobescu, Ion Voicu); „Concep
tul de «zonă de pace» în politica 
internațională" (Mircea Malița) ; 
„Sisteme de securitate și initiative 
ale României" (Paul Dimitriu) ; 
„Răscoala poporului bulgar din a- 
prilie 1876 și România" (Dan Be- 
rindei) ; „Euro-obligatiunile" (Oc
tavian Căpățină).

Revista măi cuprinde rubricile : 
Documente de politică externă ro
mânească, Jurisprudența română de 
drept international privat, recenzii, 
Activitatea A.D.I.R.I.

Revista are și o ediție în limbi 
străine — „Revue Roumaine d’E- 
tudes Internationales" — (articole 
în limbile franceză, engleză și rusă).

rășini poliesterice cu împislitură 
de sticlă, oțeturi aromatizate cu 
esențe de legume — pătrunjel, fe
lină, morcovi etc.

Pe agenda de lucru a conducă
torilor industriei locale prahovene 
mai sînt prevăzute și alte întîlniri 
cu caracter de sondaj. Chiar in a- 
ceastă lună, la clubul întreprinde
rii „Dorobanțul" din Ploiești — 
unde se va deschide și o expozi
ție — muncitoarele gospodine vor 
ti consultate să-și spună părerea 
cu privire la unele produse de 
larg consum. In ceea ce privește 
întîlnirile săptămînaîe ale publicu
lui cu directorul întreprinderii, la 
magazinul de prezentare „Tehno- 
lemn" din Ploiești, ele vor fi lăr
gite, în sensul că la această formă 
de dialog va participa și inginerul 
șef, precum și alți factori de con
ducere din unitățile de Industrie 
locală. Toate sugestiile, propune
rile reținute cu grijă vor fi apoi 
discutate in comitetul oamenilor 
muncii. Se scontează ca de pe 
urma lor piața Ploieștiului și a 
altor centre muncitorești din județ 
să fie mai bine aprovizionate cu o 
gamă largă de produse ale indus
triei locale, într-un mod Cit mai 
corespunzător cerințelor.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scinteii" 

al P.C.D., deputată în Consiliul mu
nicipal Copenhaga, Vesti Andersen, 
vicepreședinte al Uniunii sindicate
lor electricienilor din Danemarca, 
membru al Consiliului Districtual 
Frederisborg al P.C.D., Willy Juul 
Soerensen, președintele Comitetului 
orășenesc Esbjerg al P.C.D., și Bruno 
Anders Schwede, activist al P.C.D.

(Agerpres)

zilei
Au fost de față membri ai Am

basadei Canadei la București.
în încheierea manifestării a fost 

prezentat un program de filme do
cumentare canadiene.

★
Comitetul Național pentru Apăra

rea Păcii face cunoscut că adunarea 
publică in cadrul căreia se va efec
tua tragerea la sorți a premiilor O- 
ferite participanților la concursul cu 
tema „România și imperativele lumii 
contemporane : dezarmare, dezvolta
re, democratizare" va avea loc du
minică 4 iulie 1976, la București, în 
sala Casei de cultură a sectorului 2, 
din strada Mihai Eminescu nr. 89. 
Adunarea va începe la ora 9 dimi
neața.

★
In cadrul manifestărilor cultural- 

artistice dedicate „Zilei învățătoru
lui", ce se va aniversa la 30 iunie, 
luni seara la Opera Română a avut 
loc un spectacol festiv organizat de 
Uniunea sindicatelor din învățămint, 
știință și cultură, în colaborare cu 
Ministerul Educației și Invățămin- 
tului.

Și-au dat concursul corurile sindi
catelor invățămintului din Iași, 
Tirgoviște, Bîrlad și Craiova. Orches
tra simfonică a sindicatelor învăță- 
mintului din Cluj-Napoca. precum și 
reputați artiști ai unor scene bucu- 
reștene.

★
Luni seară, la teatrul „C. Tăna- 

se“ din Capitală a avut loc spec
tacolul de gală al Ansamblului na
țional de . eîntece și dansuri popu
lare din Iordania, care se află în 
turneu în tara noastră la invitația 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

In deschiderea spectacolului, Ge
rald Faruk, directorul Departa
mentului pentru cultură și artă din 
Ministerul Culturii al Iordaniei, a 
rostit o alocuțiune în care a fost 
relevată semnificația turneului an
samblului iordanian în contextul di
versificării și adincirii bunelor relații 
existente între România și Iordania.

La spectacol au asistat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Hani Khasawneh, ambasadorul Re
gatului Hașemit al Iordaniei la 
București, alți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Ca și in spectacolele susținute la 
Slatina. Rîmnicu-Vîlcea, Pitești și 
Brăila, publicul a admirat măiestria 
cu care au fost interpretate dansuri
le populare, piesele vocale și cele 
executate la instrumente specifice, 
precum și frumusețea costumelor 
naționale iordaniene. (Agerpres)

ceni, Grivița, Hlrșova și Mihai Kogăl- 
niceanu. In București: Cerul a fost 
variabil dimineața și a prezentat în- 
norări accentuate după-arniaza. clnd a 
plouat. Vintu! a suflat slab, pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 30 grade.

Timpul probabil pentru 30 iunie, 1 și 
2 iulie. In țară : Vreme în general 
frumoasă și călduroasă. Cerul va Ii 
variabil. Vor cădea ploi izolate însoțite 
de descărcări electrice în sud-vestul 
țării, in zona de deal șl de munte, mai 
ales după-amiaza, Iar la începutul in
tervalului și în Moldova. Vint moderat. 
Minimele vor fi cuprinse între 9 și 19 
grade, Izolat mal coborîte in depre
siunile din Transilvania, iar maximele 
între 20 și 30 grade, loca) mai ridicate 
in Crișana, Banat și în sud-estul țării. 
In București : Vreme în general fru
moasă și călduroasă. Cerul va fi va
riabil. Vint slab pină la potrivit. Tem
peratura se menține ridicată.

0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT @ SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

Sportivi români în, întreceri internaționale
• In Sala sporturilor din Ploiești 

s-a disputat ieri meciul amical de 
handbal dintre selecționatele femi
nine ale României și Poloniei. Parti
da s-a încheiat cu scorul de 28—14 
(16—5) în favoarea sportivelor român
ce. Meciul revanșă va avea loc 
miercuri la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală.

• Turneul internațional de tenis 
de Ia Wjmbledon a Continuat ieri, 
după o zi de repaus, cu sferturile de 
finală ale probei de simplu femei, în 
care s-au înregistrat următoarele re
zultate ; Evert — Morozova 6—3, 
6—0 : Wade — Reid 6—4, 6—2 ; Na
vratilova — Barker 6—3, 3—6, 7—5 ; 
Goolagong — Casals 7—5, 6—1.

In proba de dublu bărbați, ieri s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Bob 
Lutz, Stan Smith (S.U.A.).—Adriano 
Panatta (Italia), Ion Tiriac (Româ

FOTBAL: ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI'

STEAUA — C. S. U. GALAȚI
Duminică au avut loc meciurile se

mifinale ale „Cupei României" : 
Steaua — F.C, Bihor 4—2 (3—0) și, 
surpriză, C.S.U. Galați (locul al V-lea 
in seria I a diviziei B) — Universi
tatea Craiova 1—0 (0—0).

Astfel, mîine, de la ora 19, pe sta
dionul „23 August" din Capitală,
F.C.M, Galați, Progresul București și Corvinul Hunedoara 

în divizia A
Campionatele celor trei serii ale 

diviziei B au fost ciștigate de urmă
toarele echipe : seria I, F.C. Galați 
— 50 puncte (la nouă puncte față de 
următoarea clasată, F.C. Brăila) ; se
ria a Ii-a, Progresul București — 50 
puncte (la șase puncte față de ur
mătoarea clasată. Dinamo Slatina) ; 
seria a HI-a, F.C. Corvinul — 51

Realizări ale meșteșugarilor maramureșeni
Cooperația din județul Ma

ramureș se preocupă de crea
rea unor secții și servicii 
care să valorifice forța de 
muncă feminină, hărnicia să- 
tencelor de pe valea Izei și cea 
a Vișeului. La Borșa s-a dat 
în folosință un complex de ser
vire și prestații, avînd o secție 
pentru țesut covoare de lină, 
iar la Dragomirești funcționea
ză o secție de țesut covoare, 
tot de lină, dar cu modele spe
cific locale, foarte apropiate de

În memoria victimelor fascismului
Se împlinesc in aceste zile 35 de 

ani de la masacrul săvîrșit de tru
pele hitleriste la Iași, în zilele de 28, 
29 și 30 iunie 1941, zguduitoare ex
presie a barbariei fasciste.

înscriindu-se în suita actelor de 
teroare sălbatică și a asasinatelor 
care au marcat întreaga perioadă a 
dictaturii fasciste și ocupației hitle
riste, și cărora i-au căzut victime 
numeroși comuniști și antifasciști, 
renumiți oameni de știință și cul
tură, din rindurile poporului român 
și ale naționalităților conlocuitoare, 
tragicele evenimente de. la Iași au 
adăugat acestor victime mii de evrei, 
care au fost maltratați în chip bestial 
și încărcați în „trenurile morții". Or
ganizatorii și executorii acestui odios 
masacru au fost trupele hitleriste, 
sprijinite de legionari si elemente 
fasciste din armata română.

Pogromul de la Iași a stîrnit re
pulsie și indignare în opinia publică 
românească, în rindurile maselor 
largi, care, chiar și în condițiile de 
cruntă teroare de atunci, și-au ma
nifestat reprobarea fată de asemenea

Adunarea
După cum au relatat pe larg ziare

le de ieri, duminică, 27 iunie, a avut 
loc la Iași o adunare publică come
morativă. organizată sub auspiciile 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste și Comitetului foștilor 
luptători antifasciști din Republica 
Socialistă România, eu prilejul împli
nirii a 35 de ani de la comiterea 
monstruoaselor asasinate de la Iași.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat și 
ai Frontului Unității Socialiste, con
ducători de întreprinderi și instituții, 
oameni de știință, artă și cultură, re
prezentanți ai cultelor, studenți și 
elevi. Au fost de față reprezentanți 
ai Comunității evreilor din Iași.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Ion Manciuc, membru al Consiliului 
de Stat, primarul municipiului Iași.

A luat apoi cuvintul general-colo
nel Mihai Burcă, vicepreședinte al 
Comitetului foștilor luptători antifas
ciști din Republica Socialistă Româ
nia, care, evocînd crimele comise a- 
cum 35 de ani de trupele naziste îm
preună cu elementele legionare și 
antisemite, în condițiile regimului de 
dictatură militaro-fascistă, ale lnfeu- 
dării țării Germaniei hitleriste și 
tiririi el în războiul antisovietic, a 
arătat că, dacă în România nu s-a 
ajuns — cum s-a lntimplat în alte 
țări — la aplicarea planului barbar 
conceput de oăpeteniile naziste de ex
terminare a evreilor, aceasta s-a da
torat rezistenței naționale, repulsiei 
poporului român față de asemenea 
crime monstruoase, umanismului 
său.

Dr. Moses Rosen, președintele Fe
derației comunităților evreiești, rabi
nul șef al cultului mozaic, după ce a 
vorbit despre atrocitățile comise de 
fasciști și solidaritatea cu victimele 
barbariei fasciste a populației româ
nești din Iași și din alte localități ale 
țării, a'arătat că în condițiile adînci- 
lor prefaceri sociale care au avut loc 
în România după 23 August 1944, nu 
mai este cu putință să se repete vreo
dată ceea ce s-a intîmplat acum 35 
de ani. Regimul socialist al României 
tratează problemele populației evre
iești cu omenie,, ip adevăratul sens al 
acestui cuvînt neaoș românesc. Liber
tatea religioasă — a spus vorbitorul — 
egalitatea cetățenească deplină. liber
tatea de a ne manifesta din plin ca 
cetățeni ai acestei țări, de a ne afir
ma apartenența — toate acestea ne 
arată cit de profundă este schim
barea In această țară, schimbarea pe
trecută sub conducerea Partidului Co
munist Român, și în care și noi, cu 
mijloacele noastre modeste, ne adu
cem contribuția la înflorirea acestei 
țări care este cu adevărat patria 
noastră, a tuturor.

Toate acestea — a spus vorbitorul 
în încheiere — fac ca solemnitatea de 
azi să fie pentru noi nu numai o zi 
de tristă aducere aminte, ci și un pri
lej de a ne reînnoi hotărîrea noastră 
de a păși mai departe alături de toți 
acei care luptă împotriva rasismului 
și discriminării, pentru egalitatea între 
oameni, indiferent de rasă, naționali
tate sau credință religioasă, de a 
sprijini cu toate puterile noastre 
principiul dreptului la existentă li

nia) 6—3. 9—7, 9—8 ; Ross Case, 
Geoff Masters (Australia)—Vitas Ge- 
rulaitis, Sarftiy Mayer (S.U.A.), 3—6. 
4—6, 9—8, 6—3, 6—1.

Sferturile de finală ale probei de 
simplu bărbați se dispută astăzi, 
marți 29 iunie. După cum ș-a anunțat, 
'Uie Năstase 11 va întîlni pe porto- 
țicanul Charlie Passarel.

• Disputată pe traseul Belgrad— 
Zvornik (162 km), prima etapă a 
Turului ciclist al Iugoslaviei a fost 
ciștigată de sovieticul Serghei Mo
rozov cu timpul de 3h 35’05” (medie 
orară 45,200 km). Etapa a doua s-a 
desfășurat pe ruta Kladank—Zenița 
și a revenit lui Aleksandr Tihonov 
(cronometrat pe 135 km în 3h 12’14”). 
Cu primul pluton, la 47” față de 
învingător, au sosit și cicliștii ro
mâni Eugen Dulgheru, Ion Cojocaru 
și Mircea Romașcanu.

Steaua și C.S.U. Galați se vor între
ce pantru cucerirea „Cupei Româ
niei". Indiferent de deznodămînt, 
ambele echipe și-au asigurat de pe 
acum participarea la una dintre cu
pele europene — Steaua, in calitate 
de campioană națională, C.S.U. Ga
lați, ca finalistă a „Cupei României".

puncte (la patru puncte fată de ur
mătoarea clasată. Șoimii Sibiu).

★
■ Aseară la Salonic, in turneul 

balcanic de fotbal, pentru echipe de 
tineret, formația Greciei a intrecut 
cu scorul de 2—1 (1—1) echipa
României. Finala se va disputa între 
selecționatele Greciei și Iugoslaviei.

beneficiarii externi. De aseme
nea, la Baia Borșa s-a deschis 
o secție de tricotaje. Conco
mitent se dezvoltă rețeaua de 
activități la domiciliu, mai ales 
producerea artizanală a diferi
telor obiecte de artă : la Să- 
pința vestitele cergi și mobila 
piotată, in localitățile de pe 
Valea Izei. cojoacele maramu
reșene-brodate, la Seini și Tirgu 
Lăpuș trăistuțe, pălării și alte 
obiecte de port popular. (Gh. 
Susa). 

ante, solidaritatea cu victimele bar
bariei fasciste.

Cu deosebită vigoare a înfierat 
crimele de la Iași Partidul Comunist 
Român, care întotdeauna a respins și 
a demascat diversiunea rasistă, na
ționalistă, menită să spargă unitatea 
de luptă a celor ce muncesc. „Asa
sinarea oamenilor nevinovat! și lip
siți de orice apărare — se arăta în
tr-un document al P.C.R. din acel 
timp — nu va opri lupta poporului 
român, lupta eroică a celor mai buni 
fiii ai săi, patrioți adevărați, împo
triva călăilor hitleriști".

Așa cum se știe, în anii ce au 
urmat, împotrivirea maselor largi 
față de regimul fascist s-a transfor
mat in ampla mișcare de rezistență, 
culminind cu insurecția națională ar
mată antifascistă și antiimperialisță 
victorioasă din august 1914, organi
zată și condusă de Partidul Comunist 
Român, care a deschis o nouă epocă 
în istoria poporului român, epoca 
împlinirii celor mai înalte aspirații 
ale sale de libertate națională și 
socială.

comemorativă
beră și neatîrnată a tuturor popoare
lor, mari sau mici.

Elena Timofte, muncitoare, secretar 
al comitetului de partid de la între
prinderea „Țesătura" din Iași, a ară
tat că execuțiile și lagărele de 
concentrare nu au putut infringe 
voința de luptă a maselor populare, 
care, răspunzînd chemării comuniști
lor, s-au ridicat într-o amplă miș
care de rezistență împotriva trupelor 
naziste și a dictaturii militaro-fasciste.

In cuvintul său, tovarășul Ion Ilies
cu, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Iași al P.C.R., a arătat că hotărîrea 
conducerii de partid de a comemora 
acest trist eveniment este un oma
giu fierbinte adus victimelor fascis
mului, celor care acurh trei decenii 
și jumătate au fost uciși în chinuri 
groaznice de trupele naziste, de legio
nari și elemente antisemite. Dind 
glas simțămintelor poporului nostru. 
Partidul Comunist Român face ast
fel încă o dată dovada fermității cu 
care militează și va milita pentru ca 
asemenea tragice evenimente să nu 
mai fie posibile niciodată, pentru ca 
pe pămîntul României socialiste să 
se instaureze definitiv înțelegerea șl 
frăția între toți locuitorii, indiferent 
de naționalitate. Această poziție, a a- 
rătat vorbitorul, are rădăcini adinei, 
ea sintetizează trăsăturile cele mai 
omenești și aspirațiile cele mai cu
rate ale poporului român, purtate în 
sufletul său de-a lungul veacurilor — 
de a trăi și munci liber și indepen
dent pe pămîntul strămoșesc, laolaltă 
cu toate. naționalitățile conlocuitoare.

In- continuare, vorbitorul s-a refe-
Participanțil la adunarea publică, organizată de Consiliul National al 

Frontului Unității Socialiste și de Comitetul foștilor luptători antifasciști, 
consacrată comemorării a trei decenii și jumătate de la comiterea mon
struoaselor asasinate de la lași, aduc un pios omagiu victimelor fascismului, 
tuturor celor căzuți pentru libertatea și independența patriei. Crimele și 
execuțiile, ca și lagărele de concentrare nu au putut îngenunchea masele 
populare. Comuniștii români, animați de un profund patriotism, au organizat 
și condus lupta poporului care a culminat cu victoria insurecției naționale 
armate antifasciste și anțiimperialiste de la 23 August 1944.

Folosim și acest prilej pentru a ne reafirma atașamentul nețărmurit șl 
sentimentele noastre de profundă stimă și prețuire față de Partidul Comunist 
Român, sub a cărui puternică și luminoasă inriurire România a devenit una 
dirtfre puținele țări din lume in care s-a asigurat, in mod real, deplina 
egalitate in drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate.

Strins uniți in jurul partidului, al Comitetului său Central, in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi, oamenii muncii de pe aceste străvechi 
locuri românești, indiferent de naționalitate, asemenea întregului popor, 
prin munca plină de dăruire, vom contribui la înfăptuirea exemplară a po
liticii partidului și statului, pentru edificarea vieții noastre noi, tot mai 
prospere, pe pămîntul scump al României socialiste.

Un obelisc și o
Duminică dimineața a avut loc la 

Iași solemnitatea dezvelirii unui obe
lisc și a unei plăci memoriale cu pri
lejul comemorării a 35 de ani de la 
comiterea monstruoaselor asasinate 
de la Iași.

Au participat reprezentanți ai Con
siliului Național al F.U.S., Comitetu
lui foștilor luptători antifasciști, 
membri ai Consiliului județean și 
municipal Iași ai Frontului Unității 
Socialiste, ai organelor de partid și 
de stat, ai organizațiilor de tineret, 
sindicale, de femei și pionieri, ai in
stituțiilor de învățămint și cultură.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS : Romania — Australia 

in „Cupa F.I.L.T.”
La Londra a avut loc tragerea la 

sorți pentru stabilirea meciurilor din 
cadrul noii ediții a competiției fe
minine de tenis „Cupa federației in
ternaționale" (F.I.L.T.). Echipa Româ
niei va întîlni formația Australiei. 
După cum s-a mai anunțat, compe
tiția se va desfășura, între 22 și 29 
august, in orașul american Phila
delphia.

SĂRITORI 
DE LA TRAMBULINA

Proba masculină de trambulină din 
cadrul competiției internaționale de 
sărituri în apă de la Sofia a fost 
ciștigată de înotătorul Gunther Ra- 
dack (R. D. Germană) — 375,63 
puncte. Sportivul român Ion Ganea 
s-a clasat pe locul trei, cu 371,07 
puncte.

BOX ; Lotul olimpic al S.U.A.
Federația americană de box a de

semnat pe 8 din cei, 11 boxeri care 
vor evolua în cadrul turneului olim
pic de la Montreal. Ceilalți trei pu- 
giliști (semimijloeie. mijlocie și grea) 
vor ti selecționați in urma unor me
ciuri de baraj. Iată numele celor 8 
titulari : Louis Curtis (semimuscă), 
Leo Randolph (muscă). Charles 
Mooney (cocoș), Davey Armstrong 
(pană), Howard Davis (semiușoară), 
Ray Leonard (ușoară), Chuck Walker 
(mijlociemică) si Leon Spinks (se
migrea).

ATLETISM
Cu prilejul unui concurs atletic 

desfășurat ieri la Moscova, atleta so
vietică Tatiana Kazankina a ciștigat 
proba de 1 500 m in 3’56” — nou re
cord mondial — urmată de Raisa Ka- 
tiukova (3’59”8/10) și Ludmila Bra- 
ghina (4’02”6/10). Recordul mondial 
oficia! al probei deținut de Braghina 
este de 4’01”4/10.

★
La campionatele de atletism ale 

Franței : Jacques Rousseau a stabi
lit cea mai bună performantă mon
dială a anului in proba de săritură 
in lungime cu 8,37 m.

★
Cu prilejul concursului internațio

nal desfășurat la Saarijaervi (Fin

Intre marile cuceriri ale acestei noi 
epoci se înscriu și soluționarea, pe 
baza politicii marxist-Ieniniste a 
partidului, a problemei naționale, li
chidarea pentru totdeauna a asupri
rii naționale, asigurarea deplinei e- 
galități în drepturi a tuturor cetă
țenilor țării, crearea condițiilor pen
tru manifestarea lor deplină, indi
ferent de naționalitate, în viața eco
nomică, politică, socială și culturală. 
Pe această bază s-au făurit și se în
tăresc neîncetat unitatea și frăția 
tuturor celor ce muncesc, care — fie 
ei români, maghiari, germani, evrei 
sau de alte naționalități — consideră 
România patria lor comună, de al 
cărei progres sint legate indisolubil 
destinul și viitorul lor.

Aceste noi realități ale României 
socialiste, prețuirea și stima de care 
se bucură în societatea noastră na
ționalitățile conlocuitoare și-au găsit 
reflectare și in manifestările pri
lejuite de aniversarea, tragicelor eve
nimente de acum 35 de ani.

de la lași
rit pe larg la politica internă și ex
ternă a Partidului Comunist Român 
după eliberarea României de sub do
minația fascistă și instaurarea orin- 
duirii noi, socialiste, arătind că o rea
lizare de importanță fundamentală a 
partidului o constituie soluționarea 
marxlst-leninistă a problemei naționa
le, lichidarea pentru totdeauna a asu
pririi și învrăjbirii, realizarea depli- 

. nei egalități în drepturi a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. In acest cadru, vorbitorul 
a arătat că o premisă esențială a 
politicii marxist-Ieniniste a partidu
lui în problema națională constă în 
ideea că egalitatea în drepturi a ce
tățenilor patriei, indiferent de națio
nalitate, să se realizeze prin dezvol
tarea multilaterală, armonioasă și e- 
chilibrată a economiei naționale, a 
tuturor județelor țării, prin crearea 
cadrului material care oferă efectiv 
șanse reale echitabile tuturor oame
nilor muncii de a-și forma și valo
rifica nestinjenit personalitatea și ca
pacitățile de creație in procesul fău
ririi noii societăți. Județul și muni
cipiul Iași au fost și sînt beneficiarii 
acestei politici — fapt reflectat prin 
dinamica dezvoltării economice din 
ultimii zece ani — care a propulsat 
Iașiul printre primele 7—8 județe, 
după valoarea producției globale in
dustriale.

Cei prezenți an adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al P.C.R., președintele Repu
blicii Socialiste România, președinte
le Frontului Unității Socialiste, in 
care se spune, printre altele :

placă memorlală
unităților economice locale, repre
zentanți ai cultelor, numeroși oameni 
ai’muncii din localitate. Au luat, de 
asemenea, parte reprezentanți ai Co
munității evreiești.

Au fost depuse coroane de flori din 
partea Consiliului Național al F.U.S. 
și Comitetului foștilor luptători anti
fasciști din Republica Socialistă 
România. Consiliului județean Iași al 
F.U.S. și Consiliului popular jude
țean. Consiliului municipal Iași al 
F.U.S. și Consiliului popular munici
pal. Federației comunităților evreiești. 
Comunității evreiești din Iași.

landa) : atletul finlandez Seppo Ho- 
vinen a ciștigat proba de aruncarea 
suliței cu performanța de 91,52 m.

*
In ultima zi a concursului de se

lecție a atleților americani : proba 
masculină de săritură in înălțime a 
fost ciștigată in mod surprinzător de 
Bill Jankunis (in virstă de 21 de 
ani) cu performanța de 2.28 m. Re
cordmanul mondial Dwight Stones 
s-a clasat pe locul doi, cu 2.25 m, 
fiind urmat de James Barrineau — 
2,25 m. Iată alți ciștigători : mascu
lin : 1 500 m : Rick Wohlhuter — 
3’36”47/100 ; triplusalt : James Butts 
— 17,29 m (vint favorabil).

★
La campionatele de atletism ale 

Poloniei : în proba masculină de 400 
m, Jan Werner a fost cronometrat 
cu timpul de 45”50/100, Marek Ku- 
dinski a ciștigat proba de săritură 
în lungime cu 8,02 m, iar Grazyna 
Rabsztyn a terminat învingătoare in 
cursa de 100 m garduri cu 12”98/100.

ȘAH
In runda a XII-a a turneului In

terzonal de șah de la Manila, ma
rele maestru român Florin Gheor
ghiu, jucînd cu piesele negre, l-a 
învins, într-o variantă a apărării si
ciliene, în 43 de mutări, pe marele 
maestru Wolfgang Uhlmann (R.D. 
Germană). în clasament, conduce 
marele maestru brazilian Henrique 
Costa Meeking cu 9 puncte (1). Flo
rin Gheorghiu are 5,5 puncte și S 
partide întrerupte.

PRONOEXPRES OLIMPIC
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
DIN 27 IUNIE 1976

Extragerea I ; 22 27 32 1 7 4.
Extragerea a II-a : 11 2 32 26 1 35.
Extragerea a III-a : 24 15 22 1 

25 27.
Extragerea a IV-a i 12 11 42 43 

8 13.
Extragerea a V-a : 11 42 16 13 33.
Extragerea a Vl-a : 30 7 9 11 6.
Extragerea a VII-a : 11 36 21 20 9,
Extragerea a VIII-a : 28 14 27 22 30.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

853 380 lei.



PAGINA 6 SCINTEIA — marți 29 iunie 1976

la bază drepturile suverane ale statelor,
prietenia și cooperarea intre popoare ii

Intervenfia 
Comitetului

reprezentantului român la sesiunea anuala a 
pentru folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice
— 28 — Corespon- 
transmite : La New 
lucrările sesiunii a-

Rezultatele alegerilor prezidențiale
«

Generalul Ramalho Eanes a obținut 
peste 61 la sută din voturi

PROCLAMAREA INDEPENDENTEI DE STAT

A INSULELOR SEYCHELLES

NEW YORK 
dentul nostru 
York continuă_____ ._ _______
nuale a Comitetului pentru folosirea 
spațiului cosmic in scopuri pașnice 
— organism din care face parte și 
țara noastră. Comitetul examinează 
probleme referitoare la organizarea 
cooperării internaționale în ce pri
vește utilizarea aplicațiilor tehnicilor 
spațiale, cum sînt televiziunea în di
rect și teledetecția prin satelit, pre
cum și elaborarea unor norme juri
dice pentru reglementarea activității 
•țațelor în aceste domenii.

In legătură cu televiziunea în di
rect. prin satelit, reprezentantul 
României în acest comitet, Dumitru 
Ceaușu, s-a pronunțat pentru elabo
rarea unor norme juridice care să 
garanteze drepturile suverane ale 
statelor și să promoveze prietenia și 
Înțelegerea între popoare. Vorbitorul 
a arătat că reglementările în curs de 
elaborare trebuie să consacre dreptul 
statelor de a refuza difuzarea pe te
ritoriile lor a unor emisiuni al că
ror conținut este contrar acordurilor 
internaționale ce interzic propaganda

de război, incitarea la ură și discri
minare rasială și la învrăjbire na
țională.

Referindu-se apoi la folosirea tele- 
detecției prin satelit a mediului te
restru, care în ultimii ani a găsit o 
largă aplicare în activități economi
ce, reprezentantul român a subliniat 
necesitatea ca în reglementarea a- 
cestor activități să se pornească de 
la respectarea principiului suverani
tății statelor, în special asupra re
surselor lor naturale și asupra in
formațiilor privind aceste resurse. în 
același timp, reglementările preconi
zate trebuie să încurajeze o largă 
cooperare internațională, astfel Incit 
să se asigure exploatarea optimală a 
acestei noi tehnici spațiale, de 
să profite și țările în curs de 
voltare.

în încheiere, vorbitorul e-a 
nunțat pentru convocarea unei
niuni internaționale, sub auspiciile 
O.N.U., la care să fie elaborat un 
program de cooperare internațională 
în domeniul aplicațiilor tehnicilor 
speciale.

care 
dez-

pro- 
reu-

ALGER

Vot masiv în favoarea „Cartei naționale'1
ALGER 28 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : In Algeria a fost 
aprobată, duminică, în cadrul unui 
referendum, „Carta națională", docu
ment care fundamentează opțiunile 
generale ale poporului, angajat pe 
calea progresului și prosperității, a 
edificării socialiste a patriei.

Pe listele de alegători au fost în- 
«criși 7 245 893 de cetățeni — bărbați 
și femei care au împlinit vîrsta de 
18 ani. Pentru prima dată s-au pre
zentat la vot nomazii din Sahara, în 
acest scop fiind organizate, special 
pentru ei, secții itinerante de vota
re. Potrivit datelor provizorii comu
nicate luni de Ministerul de Interne, 
pînă duminică la ora 18,00 ( votaseră 
82,23 la sută din cei înscriși pe lis
te. Acest fapt demonstrează, după 
cum subliniază presa algeriană, „o 
amplă participare populară a cetățe
nilor la aprobarea acestui vast pro
gram de acțiuni politice și economice

ale revoluției de la 1 noiembrie 
1954". Alte comunicări difuzate luni 
informează că în favoarea „Cartei 
naționale" a votat totalitatea locui
torilor din noile sate agricole pilot, 
construite în anii independenței țării. 
Țăranii din comunele Magoura și Ain 
Nehala, înscrise recent pe harta ad
ministrativă a țării, au fost printre 
primii pe țară care s-au prezentat la 
vot.

Votînd masiv în favoarea „Cartei 
naționale", subliniază ziarul „El 
Moudjahid", poporul algerian are de 
acum înainte un document funda
mental, care, confirmînd marile op
țiuni ale ultimilor zece ani, „tra
sează calea de urmat pentru în
făptuirea integrală a obiectivelor re
voluției socialiste algeriene".

Rezultatele definitive ale referen
dumului vor fi publicate în zilele ur
mătoare.

MOGADISCIO

Congresul constitutiv al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez

MOGADISCIO 28 (Agerpres). — 
Luni, la Mogadiscio, s-au deschis lu
crările congresului constitutiv al 
Partidului Socialist Revoluționar 
Somalez. La congres participă 3 000 
de delegați — muncitori, țărani, in
telectuali, militari.

Referindu-se la importanța creării 
partidului, Mohammed Siad Barre, 
președintele Consiliului Suprem al 
Revoluției din Somalia, a arătat că 
acesta va conduce țara pe calea 
progresului politic, economic și so
cial. In pregătirea congresului, a

test desfășurată o vastăspus el, a 
activitate politică în rîndurile popu
lației, s-au creat organizații patrio
tice de masă în rîndurile cărora au 
intrat păturile cele mai conștiente 
ale populației. Partidul Socialist Re
voluționar Somalez va fi singurul 
organism politic din țară, a spus 
președintele. Partidul va avea sec
țiuni în toate ' ’

Participanții la congres urmează 
să definitiveze 
rică, să adopte .
și să aleagă organele sale de con
ducere.

localitățile.

structura organizato- 
programul partidului

WASHINGTON

LISABONA 28 (Agerpres). — Ale
gerile prezidențiale desfășurate, du
minică, în Portugalia s-au încheiat 
cu victoria generalului Ramalho 
Eanes, șeful Statului Major al arma
tei terestre, care, potrivit rezultatelor 
finale date publicității la Lisabona, a 
întrunit 2 967 414 .......................
reprezentînd 61,54 
giile exprimate.

Noul președinte 
tugheze va fi proclamat oficial în 
această funcție la 5 iulie, de către 
Comisia de validare a voturilor.

Participarea electorală a fost de 
75,42 la sută, din 
alegători înscriși 
urne 4 885 624.

Luînd cuvîntul 
generalul Ramalho Eanes a declarat 
că „în cîteva zile Portugalia va avea 
un guvern operațional". El a preci
zat că va încredința sarcina formării 
noului cabinet secretarului general al 
Partidului socialist, Mario Soares.

voturi favorabile, 
la sută din sufra-
al Republicii Por-

totalul de 6 477 488 
prezentîndu-se la

luni la Lisabona,

Pentru îmbunătățirea situației eco
nomice și sociale a Portugaliei, ge
neralul Eanes a solicitat participarea 
muncitorilor, „clasă preponderentă în 
această țară". El a arătat că trans
formarea societății trebuie să se facă 
cu sprijinul unor sacrificii acceptate 
în mod conștient, dar a precizat că 
nu are, în nici un fel, intenția de a 
face ca muncitorii să achite „nota 
situației economice din țară". Gene
ralul Ramalho Eanes a arătat, tot
odată, că realizarea unei societăți 
socialiste democratice și pluraliste 
reprezintă obiectivul Portugaliei, pe 
termen mediu, subliniind că acesta 
trebuie realizat pe etape corespunză
toare realităților din- țară. în ceea 
ce privește forțele armate portugheze, 
acestea „nu se vor întoarce în 
cazărmi, în sensul clasic al cuvîntu- 
lui“. Ele vor trebui să participe la 
procesul de transformare a țării, 
precum și la realizarea unor obiec
tive social-economice.

PROBLEME ECONOMICE MONDIALE PE AGENDA
1NT1LNIR1I LA NIVEL ÎNALT DE LA SAN JEAN
SAN JUAN 28 (Agerpres). — Reu

niunea la nivel înalt a șapte țări oc
cidentale industrializate, la care au 
participat președintele S.U.A., Gerald 
Ford, președintele Franței, Valâry 
Giscard d’Estaing, cancelarul R.F.G., 
Helmut Schmidt, premierii Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau, Japoniei — 
Takeo Miki, Marii Britanii — James 
Callaghan, Italiei — Aldo Moro, pre
cum și miniștrii de externe și de 
finanțe ai țărilor respective, s-a în
cheiat, luni seara, la San Juan, 
două zile de dezbateri.

Ordinea de zi a cuprins o 
largă de probleme, printre care 
luția și perspectivele economiei mon
diale, situația monetară internațio
nală actuală, relațiile statelor occi
dentale industrializate cu țările în 
curs de dezvoltare. Primele două 
probleme au reprezentat elementul 
dominant al tuturor luărilor de cu- 
vînt, în cadrul cărora s-a subliniat 
că lupta pentru „strangularea" in
flației trebuie să rămînă un obiectiv 
primordial.

PORT LOUIS

după

arie 
evo-

Sesiunea Consiliului
ministerial al O. U.A

PORT LOUIS 28 (Agerpres). — în 
cadrul lucrărilor sesiunii Consiliului 
ministerial al O.U.A. care se desfă
șoară la Port Louis au continuat 
dezbaterile privind problemele deco
lonizării. Vorbitorii au subliniat, în 
intervențiile lor, necesitatea intensifi
cării ajutorului care se acordă mișcă
rilor de eliberare din Republica Sud- 
Africană, Namibia și Zimbabwe 
(Rhodesia'de Sud).

în cadrul Comitetului politic al se
siunii a fost luată în dezbatere ati
tudinea unor corporații petroliere 
transnaționale, cum sînt „Shell", 
„Gulf Oil" și altele, care continuă li
vrările de petrol și produse petroliere 
regimului rasist din Africa de Sud. 
A fost adoptat un apel adresat Ligii 
Arabe prin care comitetul solicită in
tensificarea embargoului petrolier 
instituit împotriva regimurilor ra
siste.

RIO DE JANEIRO

Manifestări festive consacrate
bicentenarului S. U. A

în aceste zile, care 
preced data de 4 iu
lie — cînd se împli
nesc 200 de ani de la 
proclamarea indepen
dentei Statelor Unite 
— în cele 50 de sta
te ale S.U.A. este în 
curs de desfășurare 
amplul program con
sacrat bicentenarului. 
Calendarul întocmit în 
acest scop cuprinde 
peste 5 000 de ma
nifestări.

începind cu recon
stituirea principalelor 
bătălii date de arma
tele lui Washington 
contra forțelor colo
nialiste britanice, con- 
tinuînd cu festivaluri 
de tot felul, demonstra
ții. parăzi și marșuri 
și Încheind cu pregă
tirea reeditării mo
mentului solemn al 
tragerii „clopotului li
bertății" din cupola 
„clădirii Independen
ței" din Philadelphia, 
un șir întreg de ac
țiuni sînt menite să e- 
voce evenimentele re
voluționare de acum 
două secole, care au 
deschis drumul afir
mării poporului ame
rican ca națiune inde
pendentă și suverană, 
al dezvoltării economi
ce și culturale a Sta
telor Unite ca stat cu 
o importantă pondere 
In viața politică con
temporană.

în New York — pri
ma capitală a State
lor Unite — se fac ul
timele pregătiri pentru 
„Operațiunea Naviga
ția" — o impunătoa
re paradă navală in
ternațională, la care 
vor participa mii de 
nave și ambarcațiuni 
de toate tipurile, apar- 
țlnînd unui mare nu
măr de state. Circa 30 
de nave cu vele din 
diverse țări ale lumii, 
între care și cunoscu
tul velier românesc 
„Mircea", spintecă va-

lurile Mării Caraibilor, 
înaintînd spre New 
York. Aici, ele sînt aș
teptate de 60 de nave 
militare, de 200 ambar
cațiuni transoceanice 
și de circa 5 000 de 
iahturi, care, la un loc, 
vor participa la para
da din rada portului, 
menită — în intenția 
organizatorilor — să 
simbolizeze dorința 
popoarelor de a acțio
na pentru amplificarea 
cooperării economice 
și menținerea păcii in 
lume.

Philadelphia — cea 
de-a doua capitală a 
țării, orașul în care a 
fost elaborată și adop
tată „Declarația de in
dependență" — pregă
tește „Parada celor 50 
de state ale S.U.A.", la 
care și-au anunțat 
participarea zeci de 
fanfare, formații muzi
cale, ansambluri fol
clorice din numeroase 
țări ale lumii. între 
care și ansamblul ro
mânesc „Cununa Car- 
paților". Vor asista la 
această manifestare 
guvernatorii statelor 
S.U.A. și demnitari 
străini.

La Washington — 
capitala actuală a tă
rii — este în curs de 
desfășurare „Festiva
lul folcloric american". 
Pe scenele satului 
festivalului, ridicat 
între memorialul Lin
coln și obeliscul Wa
shington, se vor pro
duce, pe lingă cele 
mai bune formații a- 
mericane, zeci de an
sambluri folclorice din 
Europa, Asia, Africa și 
America Latină, care 
aduc, prin joc și cîn- 
tece, poporului ameri
can mesajele de prie
tenie și pace ale po
poarelor ale căror so
lii sînt. Festivalul, care 
va continua pînă în 
luna septembrie, a 
fost deschis de „Cunu-

na Carpaților", îm
preună cu ansambluri 
din alte trei țări. 
Festivaluri sijnilare au 
loc în Colorado, Da
kota de Nord, Geor
gia, Virginia de Vest.

Sute 
coviltir 
cele 50 
S.U.A. 
Forge 
reeditind, în sens in
vers, migrarea pionie
rilor care au făurit 
națiunea americană. In 
orașul Pittsbourgh, din 
aceiași stat, peste 1 000 
de artiști, artizani și 
meseriași au organizat 
o expoziție de picturi, 
sculpturi, fotografii, o- 
biecte și unelte. înfă- 
țișînd condițiile de 
viață și muncă din 
vremurile de început 
ale statului american, 
în același timp, în 
„Grădina păcii lumii", 
din apropierea orașu
lui Bottineau (Dakota 
de Nord) se desfășoa
ră un festival al ar
telor, cuprinzînd mu
zee, expoziții, specta
cole de teatru și mu
zică, care și-au pro
pus să ilustreze dez
voltarea culturală a 
S.U.A. de-a lungul ce
lor două secole care 
au trecut de la procla
marea neatîrnării. Re
marcabilele realizări 
ale S.U.A. în dome
niul spațial sînt mă
iestrit prezentate în- 
tr-un muzeu ce ur
mează a se deschide 
la Washington și care 
va include numeroase 
piese-unicat, cum ar fi 
capsule ale multor 
nave cosmice, costu
mele unor "selenauți 
etc. Astfel, ansamblul 
manifestărilor va oferi 
o imagine a dezvoltă
rii civilizației ameri
cane în cele mai dife
rite domenii.

de căruțe cu 
au pornit din 
de state ale 
spre Valley 

(Pennsylvania)

C.ALEXANDROAIE

Excelenței Sale Domnului JAMES MANCHAM
Președintele Republicii Seychelles

Proclamarea independenței de stat a Insulelor Seychelles, eveniment 
memorabil, cu semnificații profunde pentru destinele țării și poporului din 
întregul Arhipelag Seychelles, îmi oferă deosebitul prilej să vă adresez, în 
numele poporului și guvernului român, precum și al meu personal, călduroase 
felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de succese în îndeplinirea 
nobilei misiuni ce v-a fost încredințată, de progres și prosperitate poporului 
din Seychelles.

Salutînd proclamarea Republicii Seychelles, ne exprimăm dorința de a 
dezvolta relații de prietenie și colaborare între cele două țări și popoare, 
ceea ce va contribui la mai buna cunoaștere reciprocă, în scopul unei dez
voltări libere și independente a tuturor popoarelor, al promovării unei po
litici noi de pace și colaborare între națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

BONN 28 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat Televiziunii vest- 
germane, primul ministru al Luxem
burgului, Gaston Thorn, a 
precieri critice în legătură 
zența la întîlnirea la nivel 
Porto Rico numai a țărilor 
C.E.E. El a apreciat că 
acceptat invitația de a participa fără 
a se gîndi că problemele de pe or
dinea de zi a acestei reuniuni pre
zintă interes pentru toate țările 
membre ale Pieței comune. După o- 
pinia premierului, care este și pre
ședintele în exercițiu al Consiliului 
ministerial al C.E.E., această reuniu
ne nu a fost Îndeajuns pregătită.

făcut a- 
cu pre- 

înalt din 
mari din 

acestea au

Un nou stat inde
pendent s-a înscris, 
ieri, pe harta politică 
a lumii : 
Seychelles.

Constituit 
pe o sută 
stincoase și 
o suprafață de 277,1 ki
lometri pătrați, Arhi
pelagul Seychelles 
este situat în partea 
de vest a Oceanului 
Indian, la nord-est de 
Madagascar. Principa
la insulă este Mahe, 
pe care se află și ca
pitala, Victoria, singu
rul port al arhipelagu
lui, cu peste 12 000 lo
cuitori, iar populația 
insulelor este în jur 
de 60 000 de locui
tori. Descoperite de 
portughezi in seco
lul XVI-lea — este 
acceptat și faptul că 
exploratorul arab Ibn 
Batuta le-a trecut 
cel dinții pe o hartă 
în secolul XIV — a- 
ceste insule au fost 
colonizate de francezi

Republica

din aproa- 
de insule 
atoluri, cu

în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea; 
în 1794 au intrat sub 
administrație britani
că. iar în 1903 au pri
mit statutul de colo
nie a Marii Britanii.

Principalele resurse 
pe care se bazează e- 
conomia arhipelagului 
le constituie copra, 
scorțișoara și vanilia, 
fructe tropicale, ceai 
— plantațiile respecti
ve sînt de dată mal 
recentă — pescuitul' 
marin, precum și tu
rismul. cu frumoase 
perspective de dezvol
tare. Aeroportul 
insula Mahe. dat 
folosință cu 
în urmă, 
legăturile 
și turistice 
pelagului 
lumii.

Mișcarea 
dependentă 
un puternic avînt în 
ultimii ani. Ambele 
formațiuni politice —

din 
în 

cîțiva ani 
înlesnește 
economice 
ale arhi- 

cu restul

pentru în- 
a căpătat

Partidul democrat și 
Partidul unificat al 
poporului — s-au pro
nunțat, în cadrul 
succesivelor campanii 
electorale pentru Adu
narea Legislativă, în 
favoarea obținerii in
dependentei. Conform 
înțelegerii bipartite, 
actuala coaliție guver
namentală se va men
ține și după procla
marea independenței, 
iar alegerile generale 
parlamentare vor fi 
organizate în 1979.

In spiritul prieteniei 
și solidarității sale cu 
toate popoarele care 
luptă pentru libertate 
și dezvoltare de sine 
stătătoare, poporul ro
mân urează poporului 
Republicii Seychelles 
succese pe calea pro
pășirii economice și 
sociale, a împlinirii 
aspirațiilor sale de 
pace, progres și coope
rare internațională.

L. R

agențiile de presă transmit
Consiliul de Securitate 

al O.N.U. s-a întrunit luni la ora 
15,15 G.M.T.; pentru a continua
dezbaterile consacrate analizării re
comandării Comitetului Adunării 
Generale privind evacuarea de către 
Israel, pînă la 1 iunie 1977, a tuturor 
teritoriilor arabe ocupate în 
războiului din 1967.

urma

La
condeschis lucrările 

Comitetului interguverna-

Unite pentru Dezvoltare
(U.N.I.D.O.). Avînd

Reuniunea U.N.LD.0.
Viena s-au
ferinței
mental special al Organizației Na
țiunilor
Industrială
scopul de a elabora noul statut al a- 
cestui organism, reuniunea va proce
da la examinarea propunerilor avan
sate de statele membre referitoare la 
statutul de membru al U.N.I.D.O., 
organele de conducere și bugetul or
ganizației.

A sosit la Paris, pentru • 
vizită oficială de 3 zile, cancelarul 
federal al Austriei, Bruno Kreisky,

„Trenurile colaborării" pe căile
ferate braziliene

Peisaj tropical, cu 
lumină albă, intensă, 
cu edificii, chiar și 
cele industriale, în cu
lori pastel. Orizontul 
se oprește pe crestele 
munților Serra de A- 
raras. Sîntem la ju
mătatea distanței din
tre Rio de Janeiro și 
Sao Paulo, în orașul 
Cruzeiro, la „Compa
nia de comerț și con
strucții", într-un birou 
ai cărui pereți sînt a- 
coperiți de grafice de 
producție cu „legen
da" scrisă în trei limbi 
— română, portugheză 
și engleză. între gra
fice remarcăm două 
ilustrate din Arad : o 
imagine a teatrului de 
stat din orașul de pe 
Mureș și una de pe 
bulevardul central. In
terlocutori : un ingi
ner, Cristian Gavrea, 
de la Institutul de cer- 
cetări-proiectări va
goane Arad, și doi teh
nicieni, Traian Dră- 
gan și Vasile Moșneag, 
ambii de la secția 
montaj-sudură de la 
întreprinderea de va
goane Arad. Faptul că 
acest „teritoriu" apar
ține întreprinderii a- 
rădane este menționat 
și de firma laconică 
„Arad", fixată în par
tea stingă a ușii de la 
intrare. Cîteva minute 
mai tirziu, în birou in
tră și inginerul brazi
lian Mariano de An
drade Pinto, șeful de 
producție de la „Com
pania de comerț și 
construcții" Cruzeiro. 
Tema convorbirii noas
tre : vagoanele fabri
cate la Arad pentru 
Brazilia. De fapt, la 
Arad sînt fabricate 
doar „componentele", 
care sînt transportate 
cu vaporul peste Atlan
tic și montate aici.

Astăzi a fost zi de 
recepție și, ca de fie-

care dată în asemenea 
ocazii, reprezentantul 
Rețelei feroviare fe
derale braziliene a a- 
preciat lotul prezentat 
ca ireproșabil din 
punct de vedere al ca
lității. Acum, „trenul" 
alcătuit din vagoanele 
recepționate în această 
dimineață staționează 
pe una din liniile 
stației Cruzeiro, în aș
teptarea semnalului de 
plecare spre gara 
Belo Horizonte (va
goanele arădene vor fi 
utilizate cu deosebire 
pe liniile ferate ale 
statelor Minas Gerais 
și Mato Grosso).

Contractul privind 
exportul de vagoane 
de cale ferată româ
nești în această țară, 
semnat cu prilejul vi
zitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu in 
Brazilia, în 1975. se 
află în plină derulare 
și beneficiarii aprecia
ză nu numai calitatea 
produselor, ci și pre
cizia cu care între
prinderea arădeană în
deplinește clauzele de 
livrare.

Filele din bloc-notes 
se acoperă cu cuvinte 
de laudă : la adresa 
produselor, a califică
rii tehnice a celor care 
le-au creat, la Arad, 
Iași sau Balș, la adre
sa reprezentanților din 
Arad, prezenți aici, in 
Brazilia, pentru a asi
gura asistența tehnică 
și de service. Transcriu 
o parte din ele. Ing. 
Mariano de Andrade 
Pinto : „Am fost foar
te impresionat de fa
brica de vagoane din 
Arad, în toate sensu
rile : proces de fabri
cație, calitate a produ
selor. Și aceasta prin 
comparație cu alte 

similare din 
pe care le-am 
Aici, la Cru-

unități 
Europa 
vizitat.

zeiro, a 
material 
Nu avem 
probleme 
vagoanelor. Repet, ca
litatea vagoanelor este 
foarte bună. Colabo
rarea cu tehnicienii ro
mâni este perfectă. Ne 
ajută în toate direcții
le, atît în ce privește 
aspectele tehnice, cit 
și de organizare a pro
ducției, astfel incit rit
mul rapid de predare 
să nu afecteze calita
tea finală a produse
lor. Spun aceasta după 
aproape cinci luni de 
cooperare și schimb 
de experiență". „«Joia» 
(bijuterie) — zice, zîm- 
bind, Joaquim Mauro 
Leite, tehnician de 
montaj, arătind va
goanele, lingă care il 
găsim, dîndu-le un ul
tim retuș. Arădenii 
lucrează foarte bine". 
„Vagoane frumoase și 
solide, de bună cali
tate" adaugă_ maistrul 
Antonio 
Pinto.

Poate 
semnări 
fie redate și printr-o 
lapidară știre : „Pe 
căile ferate din Minas 
Gerais și Mato Grosso 
au început să circule 
primele trenuri de 
marfă formate din va
goane exportate de 
România în Brazilia". 
Dar evenimentul în
seamnă mult mai mult 
decît o simplă înde
plinire de 
contractuali.
înainte de toate, sem
nificația unei presti
gioase prezente indus
triale românești in 
Brazilia — prin cali
tatea produselor și a 
oamenilor care le-au 
creat — a unei rodni- . 
ce colaborări între cele 
două state.

sosit numai 
de calitate, 
nici un fel de 
cu montajul

Daercinho
că 
ar

aceste în- 
fi putut să

termeni 
El are,

V. PĂUNESCU

Convorbirile pe care șeful guvernu
lui austriac le va avea in capitala 
Franței vor fi consacrate, in princi
pal, analizării stadiului relațiilor bi
laterale și a modalităților de inten
sificare a acestora, în special pe pla
nul schimburilor comerciale.

Relații îtalo—cambodgie- 
jțg. în dorința comună de a pro
mova relațiile bilaterale pe baza ega
lității, respectului reciproc, suvera
nității, integrității teritoriale și ne
amestecului în treburile interne, gu
vernele Cambodgiei și Italiei au ho- 
tărît să stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadă.

Vizită. Regele Hussein al Ior
daniei și-a încheiat vizita oficială 
efectuată în Uniunea Sovietică la in
vitația Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., anunță agenția T.A.S.S.

Un acord indo-pakista- 
H6Z Privind reluarea traficului fe
roviar de pasageri și mărfuri între 
cele două țări, cu începere de la 10 
iulie, a fost semnat la Delhi. Acor
dul, intervenit pe baza hotărîrilor 
recentelor convorbiri de la Islama
bad. prevede ca pe distanța Amritsar 
(India) — Lahore (Pakistan) să intre 
în circulație un tren expres. In aceste 
zile, reprezentanți ai ministerelor de 
externe ale celor două țări pregătesc, 
de asemenea, restabilirea, cel mai 
tirziu la 24 iulie a.c., a relațiilor di
plomatice.

alcătuit de experți ai 
se datorează faptului 
economică a afectat 
mai mare regiunile

Diferențierile lntre re8iunil« 
dezvoltate și cele rămase în urmă din 
punct de vedere economic din țările 
membre ale Pieței comune s.-au mă
rit în loc să se micșoreze — se arată 
într-un raport 
C.E.E. Aceasta 
că recesiunea 
într-o măsură
rămase în urmă. Pe de altă parte e 
posibil ca situația să nu se schimbe, 
— apreciază experții C.E.E. — avind 
în vedere că guvernele acestor țări 
au stabilit alte priorități in ce pri
vește orientarea fondurilor și a in
vestițiilor destinate redresării econo
mice.

TOKIO

întrevedere intre conducători
ai P. C. din Japonia 

și P. C. Cubanez
A-TOKIO 28 — Corespondentul 

gerpres transmite : Președintele 
Prezidiului C.C. al Partidului Comu
nist din Japonia, Kenji Miyamoto, a 
primit delegația Partidului Comu
nist Cubanez, condusă de J.R. Ma
chado Ventura, membru al Biroului 

laPolitic, care se află în vizită 
Tokio.

LUANDA

Sentința în procesul 
mercenarilor

LUANDA 28 (Agerpres). — După 
cum informează agențiile de presă, 
Tribunalul revoluționar popular din 
Luanda, care a judecat incepind de la 
11 iunie grupul celor 13 mercenari 
străini capturați în luna februarie în 
Angola, acuzați, în principal, de crime 
împotriva poporului angolez, a pro
nunțat luni sentința. Patru acuzați 
au fost condamnați la moarte, iar 
ceilalți nouă la pedepse variind intre 
16 și 30 de ani închisoare.

Condamnările la moarte urmează 
să fie confirmate de președintele 
Republicii Populare Angola, Agos- 
tinho Neto.

Pentru eliminarea baze
lor militare. Ministrul adjunct ai 
afacerilor externe al Indiei, Bipin- 
pal Das, a declarat la înapoierea la 
pelhi, după un turneu efectuat in 
capitalele țărilor membre ale Aso
ciației Națiunilor din Asia de Sud- 
Est (A.S.E A.N.), că țările respective 
s-au pronunțat pentru eliminarea tu
turor bazelor militare străine din 
această parte a lumii și s-au de
clarat hotărîte să acționeze pentru 
menținerea păcii și stabilității în re
giune, pentru stringerea legăturilor 
de prietenie și cooperare cu statele 
din Asia.

străzile Lon-

Manifestație antiapart- 
heid. Peste 60 000 de persoane au 
participat, duminică, pe 
drei, la o manifestație de protest îm
potriva politicii de apartheid și re
presiuni singeroase a regimului de 
la Pretoria. în fruntea manifestan- 
ților se aflau foști deținuți politici 
din Africa de Sud. Participanții ce
reau guvernului britanic să pună ca
păt livrărilor de arme către Africa 
de Sud.

Bugetul Arabiei Saudite 
pentru exercițiul financiar 1976— 
1977 — potrivit datelor publicate la 
Riad — se ridică la 31,5 miliarde de 
dolari. Cea mai mare parte a venituri
lor bugetare — 89,7 la sută — provin 
din exporturile de petrol. La capito
lul cheltuieli, care însumează 67 la 
sută din total, sînt incluse finanțarea 
unor activități legate de extinderea 
capacităților portuare, construcțiile 
de locuințe și serviciile publice, 8,1 
miliarde de dolari sînt alocați pentru 
construirea de noi instalații pentru 
desalinizarea apel de mare.

Producția mondială de 
aluminiu brut a atins 853 000 
tone în mai, cifră cu 40 000 tone mai 
mare decît cea realizată în luna pre
cedentă — indică Institutul Interna
țional al Aluminiului. în primele 
cinci luni ale anului, totalul a fost 
însă inferior cu 2,9 la sută celui în
registrat în perioada corespunzătoa
re a anului 1975 (4,064 milioane tone, 
față de 4,189 milioane tone).

Convorbiri iraniano-indiene
TEHERAN 28 (Agerpres). — In 

cursul unui dineu oferit în cinstea 
președintelui Indiei, Fakhruddin Aii 
Ahmed, aflat în vizită oficială la 
Teheran, șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
s-a pronunțat pentru strîngerea re
lațiilor de cooperare dintre cele două 
țări în domeniile economic, comer
cial, tehnic și științific. Totodată, 
șeful statului iranian s-a pronunțat 
pentru amplificarea eforturilor în ve
derea înfăptuirii unei noi ordini e- 
conomice internaționale și pentru 
transformarea Oceanului Indian în- 
tr-o zonă a păcii. La rîndul său, pre
ședintele Indiei a relevat necesitatea 
lichidării decalajelor economice dintre 
state, contribuția pe care o poate 
aduce realizarea acestui deziderat la 
menținerea și consolidarea păcii.

Nou organism 
în Uruguay

MONTEVIDEO 28 (Agerpres). — In 
capitala Uruguayului a avut loc actul 
oficial de constituire a Consiliului 
Națiunii. Noul organism, format din 
«ei 25 membri ai Consiliului de Stat 
și din 21 ofițeri superiori ai forțelor 
armate uruguayene, al cărui pre
ședinte este Aparicio Mendez, actua
lul președinte interimar al Consiliu
lui de Stat, va funcționa numai în se
siuni extraordinare, urmînd ca în răs
timp de două luni să desemneze pe 
succesorul actualului șef al statului, 
Alberto Demicheli.

DE PRETUTINDENI
• O NOUĂ OPERĂ 

LA SKOPLJE. După trei de
cenii de rodnică activitate. Tea
trul de operă din Skoplje 
(R.S.F. Iugoslavia) se va muta 
într-un nou edificiu, situat în 
centrul cultural al orașului, pe 
malul sting al rîului Vardar. 
Noua clădire va dispune de 
două săli — una de capacitate 
mai mare, alta mai restrînsă — 
avînd în total 1 500 de locuri. 
Sălile de spectacol vor fi dota
te cu instalații tehnice ultramo
derne.

• SECOLE DE OPTI
CĂ. Muzeul de aparate și dis
pozitive optice din Jena este 
unul din cele mai mari muzee 
specializate din lume. El cu
prinde 13 000 de exponate — 
de la ochelari pînă la cele mai 
moderne microscoape. Pot fi 
văzute aici 500 de microscoape 
de diferite tipuri, realizate de 
cei mai renumiți opticieni din 
Europa și America. Printre o- 
biectele cele mai prețioase se 
numără și o pereche de oche
lari cu ramă din lemn de mig
dal, lucrați în secolul al XVII- 
lea.

• CUM A APĂRUT 
LIMBA SWAHILI. Aproxi
mativ 50 milioane de locui
tori din Africa de est și centra
lă vorbesc în prezent limba 
swahili ; ea este limbă oficială 
în Tanzania și Kenya. Această 
limbă a fost menționată pen
tru prima dată în textele arabe 
din secolul X. Dar, potrivit 
cercetărilor, swahili a apărut ca 
limbă de sine stătătoare în. se
colele VII—VIII, pe baza voca
bularului bantu, folosit de tri
burile ce populau partea de e i 
a continentului african, căruia . 
s-au adăugat numeroase cuvin
te arabe, persane, turcești uti
lizate de negustorii ce cutreie
rau zona respectivă. Swahili a 
fost folosită la inceput ca o 
limbă „comercială", dar ulteri
or ea a devenit mijlocul de co
municare pentru o bună parte 
din populația Africii orientale.

• MONEDĂ JUBILI
ARĂ. Cu prilejul împlinirii a 
100 de ani de la răscoala con
dusă de Hristo Botev, în R.P. 
Bulgaria a fost emisă o monedă 
jubiliară din argint cu o valoare 
nominală de 5 leva. Pe o parte 
a monedei este gravat chipul 
lui Hristo Botev, iar pe cealal
tă stema Bulgariei și anul lan
sării. în jurul monedei este 
scris : „Cel căzut în lupta pen
tru libertate nu moare".

• HARTA CĂLDURII.
Administrația americană pentru 
atmosferă și oceane (N.O.A.A.) 
a publicat recent o hartă origi
nală : harta emisiunilor căldurii 
terestre. Fluxul căldurii a fost 
măsurat în 5 500 puncte de pe 
glob : ele au fost însemnate pe 
hartă. Sint marcate, de aseme
nea, epicentrele celor mai mari 
cutremure de pămînt și vulcanii 
activi. Se apreciază că harta va 
impulsiona studiile geofizice.

• PRIMUL ZÎMBET, LA 
7 ANI. Cînd vînătorii au des
coperit o turmă de maimuțe și 
au început să o urmărească, 
spre marea lor surpriză, în mîi- 
nile lor a căzut și un copil. El 
a fost numit Jim și a fost pre
dat casei de copii din Bujum
bura, capitala Republicii Burun
di. Se presupune că Jim are 
circa șapte ani, dar nu se cu
noaște în ce condiții a ajuns în 
turma de maimuțe, pentru că el 
încă nu vorbește, deși de la 
descoperirea lui au trecut trei 
ani. Jim nu folosește tacîmuri- 
le, evită hrana solidă, cu toate 
că are dinți sănătoși. Ceea ce-i 
face plăcere sînt mîngîierile e- 
ducatorilor și ale medicilor, 
care nu-și pierd speranța de a-l 
readuce la modul de viață 
uman, deoarece s-a și "jj. un 
semn încurajator : Jim * zîm- 
bit pentru prima dată ' unei 
doici.

• STICLĂ CĂLITĂ 
CHIMIC. Pentru hublourile 
navelor cosmice americane a 
fost nevoie de o sticlă foarte 
rezistentă, care să filtreze raze
le ultraviolete, dăunătoare vie
ții. Două firme au reușit să 
producă o astfel de sticlă, de
numită UVTC (Ultra-Violets- 
Trempe Chimique). Această sti
clă este supusă unei căliri în
tr-o baie din sare de potasiu și 
sodiu. în prezent, sticla UVTC 
se folosește tot mai mult la fa
bricarea articolelor de laborator 
și in optica medicală.

• FLORILE DIN CO
LUMBIA. Pe lingă produsele 
tradiționale de export, cum ar 
fi cafeaua și zahărul, în anii din 
urmă nomenclatorul s-a îmbogă
țit cu un nou articol: florile. 
Aducînd economiei naționale 
beneficii de ordinul a milioane 
de dolari, florile s-au impus ca 
al 6-lea produs, din punct de 
vedere valoric pe lista expor
turilor.

• „CELEBRITĂȚI" ALE 
FURTULUI, IN LIBERTA
TE. Unul din autorii celebrului 
„furt al trenului" din Marea 
Britanie, Robert Welch, a fost 
eliberat din Închisoare după is
pășirea a numai 12 ani din to
talul de 30 de ani, la cit fusese 
condamnat de tribunal. Se află 
încă închiși alți doi „coautori" 
— Charles Wilson, recapturat 
după o evadare „ca în filme", 
precum și Bruce Reynolds. Cel 
de-al patrulea și cel mai cele
bru membru al bandei. Ronald 
Biggs, se află în libertate, după 
o evadare urmată de lungi pe
regrinări prin diferite țări ale 
lumii.
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