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într-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă
și respect reciproc, ieri s-au desfășurat la Snagov

CONVORBIRILE OFICIALE INTRE PREȘEDINȚII

DECRET PREZIDENȚIAL 
pentru convocarea 

CAMEREI LEGISLATIVE A 
CONSILIILOR POPULARE

In temeiul art. 14 din Legea nr. 5/1975 privind congresul, Camera legis
lativă și conferințele consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România decretează :

ARTICOL UNIC. Se convoacă Camera legislativă a consiliilor popu
lare, in ziua de 30 iunie 1976, ora 9.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUSESCU Șl HAFEZ EL-ASSAD 
. A fost exprimată hotărîrea comună de a promova o colaborare cît mai largă între România 
și Siria, între Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist, în folosul 
ambelor popoare, al progresului celor două țări, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale

Marea Adunare Națională 
iși reia lucrările in plen

Biroul Marii Adunâri Naționale a hotărît ca lucrările în plen ale sesiunii 
a III-a a celei de-a Vll-a legislaturi a Marii Adunâri Naționale să fie reluate 
joi, 1 iulie 1976, ora 10.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
# Vicepreședintele Partidului Social-Democrat

din R. F. Germania, Hans Koschnick

* Președintele pârtii americane in Consiliul economic 
romă no-american

9 Președintele și vicepreședintele Agenției pentru energia 

atomică din Canada
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„Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu 
despre noua ordine economică internațională"

Publicat de Editura politică, volumul cuprinde lucrările celei de-a doua părți a sesiunii 
Consiliului general al „Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale", 
din Paris, care a avut loc în zilele de 4 și 5 decembrie 1975 la București — importantă ma
nifestare științifică ce a reunit oameni de știință, cercetători, cadre didactice uni
versitare, specialiști.

Volumul se deschide cu cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu la primirea delegației insti
tutului, condusă de președintele acestuia, dr. Arturo Frondizi. Sînt cuprinse în continuare cu- 
vintări și comunicări, precum și relatări ale discuțiilor din cadrul sesiunii.La Palatul Snagov au început; duminică, 27 iunie, convorbirile oficiale între secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. și secretarul general al Partidului Baas Arab Socialist. președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad.La convorbiri participă :Din partea română — Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Dumitru Popescu, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe. lean Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Vasua Punzan. consilier al președintelui republicii. Emilian Manei ur. ambasadorul țăru noastre la Damasc.Din partea siriană — Abdel Halim K-uA-a-n, vicepreședinta al Consiliului de Mi-iștri. ministrul afacerilor externe. Favrzl AI-Kayali, ministrul culturii îi orientări naționale. Mohamed Al-Imady. ministrul economie: fi comerțul— exterior. At—ad Is- kandar Ahmad, ministrul informațiilor, Adio Al-Daoudy, consilier politic al președintelui Republicii Arabe Siriene. Walid Al-Moualem. ambasadorul ex- 

traordmar fi plenipotențiar al Republic;: Arabe Siriene la București.F.xamni-.d evoluția relațiilor romăno-sir.ene. președinții N:colae Ceaușescu și Hafez El- Assad au subliniat cu satisfacție că intre țările. part:deie si popoarele noastre s-au statornicit s: se dezvoltă raporturi strinse de prietenie și colaborare, in deplină concordanță cu înțelegerile stabilite de cei doi șefi de stat cu prilejul intilnirilor și convorbirilor de la București și Damasc. A fost exprimată. totodată. botărirea comună de a promova o colaborare cit mai largă între România și Siria, pe plan politic, economic, tehnico-științi- f_c. cultural, de a extinde și accelera cooperarea in industrie și în alte domenii de activitate, de a adinei raporturile de conlucrare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist, în folosul ambelor po

poare. al progresului celor două țări, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie. de stimă și respect reciproc.
★Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu, și secretarul general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad, au continuat, duminică, după convorbirile oficiale purtate de delegațiile română și siriană, schimbul de vederi consacrat amplificării și aprofundării relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările și partidele noastre, întăririi conlucrării celor două state în viața internațională.Totodată, au fost examinate probleme ale actualității inter

naționale, legate de eforturile îndreptate spre promovarea u- nei politici noi. de egalitate și echitate, de respect între națiuni, de colaborare, destindere, securitate și pace in lume. în acest cadru, au fost abordate probleme privind realizarea unei păci drepte și durabile în Orientul Mijlociu.Dialogul la nivel înalt româ- r.o-sirian s-a desfășurat apoi în cadrul unui dejun care a reunit pe președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez El-Assad. tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Anisse El-Assad. primul ministru Manea Mănescu și soția sa, Maria Mănescu.în cursul după-amiezii, au continuat convorbirile dintre șefii de stat ai celor două țări.întrevederile și dejunul s-au desfășurat sub semnul bunelor raporturi româno-siriene, de prietenie și colaborare, într-o atmosferă de caldă cordialitate.

Cu planul pe primul semestru îndeplinit
• OAMENII MUNCII DIN 

INDUSTRIA JUDEȚULUI 
BRAILA au îndeplinit pre
vederile planului pe primul 
semestru al anului curent. 
Succesul are la bază depăși
rea nivelului planificat de 
creștere a productivității 
muncii, ca urmare a valori
ficării superioare a potenția
lului creator propriu, utili
zării cu randament sporit a 
utilajelor și instalațiilor din 
dotare și organizării mai bu
ne a producției și muncii. 
Avansul ciștigat va permite 
industriei brăilene să pună 
suplimentar la dispoziția e- 
conomiei naționale, pină la 

încheierea lunii, circa 60 mi
lioane kWh energie electri
că, aproape 4 000 tone lami
nate, 3 000 tone oțel, însem
nate cantități de țiței, ci
ment, hirtie și altele.

• OAMENII MUNCII DIN 
INDUSTRIA JUDEȚULUI 
IAȘI au îndeplinit planul de 
producție pe primul semes
tru al anului. Acest succes 
este rodul folosirii intensive 
a capacităților de producție 
și al sporirii productivității 
muncii. Avansul cîștigat cre
ează posibilitatea realizării 
in plus, pină la finele peri
oadei, a unei producții glo
bale de 150 milioane lei.

Din cronica întrecerii uteciste

GORJPrilej de confruntare cu propriile lor posibilități de a munci mai bine, de a-și îndeplini sarcinile într-un climat de ordine și disciplină muncitorească, acțiunile și inițiativele întreprinse de uteciștii gorjeni au avut drept rezultat înscrierea unor importante producții suplimentare și economii de materiale, în graficele întrecerii uteciste. Astfel, pe șantierele de construcții ale Termocentralei Rogojelu, prin acțiunile de muncă patriotică întreprinse în luna iunie brigadierii au efectuat lucrări in valoare de peste 57 000 lei. Tot aici au fost înscrise în „Registrul economiilor" importante cantități de materii prime și materiale în valoare de peste 10 000 lei. Uteciștii de la întreprinderea minieră Motru au excavat peste prevederi în a- ceastă lună 40 000 tone cărbune și au efectuat 80 000 ore muncă patriotică pentru repararea și

• $1 INDUSTRIA MUNI
CIPIULUI PLOIEȘTI, care 
realizează aproape 70 la sută 
din producția județului, și-a 
onorat integral sarcinile afe
rente primei jumătăți a a- 
nului.

• COMBINATUL CHIMIC 
CRAIOVA este cea de-a 15-a 
unitate industrială din Dolj 
care a raportat îndeplinirea 
mai devreme a sarcinilor re
venite in prima jumătate a 
anului. Succesul permite pro
ducerea suplimentară a unei 
cantități de îngrășăminte pe 
bază de azot cu care se pot 
fertiliza 150 000 ha.

întreținerea unor utilaje. Mai consemnăm succesul deosebit al tinerilor de la C.L.A. Tg. Jiu care au realizat suplimentar in două decade din luna iunie 10 000 tone ciment, 900 tone var, 800 000 m tuburi.
BACĂUIn ultimele trei luni, tinerii din orașul Buhuși, județul Bacău au realizat prin muncă patriotică lucrări în valoare de peste 2 500 000 lei. Prin contribuția tinerilor au fost construite o bază sportivă și de agrement, un club, mai multe cămine de nefamiliști, au fost amenajate și întreținute parcuri, spații verzi, pășuni. In prezent, peste 100 de tineri participă zilnic, în cadrul șantierului județean de muncă patriotică deschis în vecinătatea orașului. Ia construirea unui modern complex avicol.

N. MILITARU
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CAMPANIA AGRICOLĂ
® Echipe de tineri, în marea bătălie a secerișu
lui • Ritmul lucrărilor crește cu fiecare zi • Un 
sistem de irigații permanent exploatabil, dar 

ignorat de beneficiari • Ciuperci de Bucov
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Adunare publică comemorativă consacrată împlinirii a 35 de ani

de la comiterea monstruoaselor asasinate de la lași, din iunie 1941 actualitatea
PÎOS OMAGIU VICTIMELOR FASCISMULUI

Comemorăm în aceste zile împlinirea a 35 de ani de la odioasele masacre organizate de for- tele hitleriste și legionare cărora le-a căzut victimă populația evreiască din Iași. Reamintin- du-ne astăzi evenimentele tragice petrecute în epoca dictaturii miiitaro-fasciste, aducem un pios omagiu miilor de vieți omenești căzute sub gloanțele și baionetele fasciste, elogiem, totodată, lupta neînfricată pe care cele mai largi pături populare, forțele democratice și patriotice conduse de partidul comuniștilor au dus-o cu neasemuit eroism și putere de sacrificiu contra discriminării și prigoanei rasiale, pentru cucerirea dreptului Ia libertate, egalitate și demnitate umană pe pămintul României.Astăzi, în condițiile orinduirii socialiste pe ca

re o făurim, rememorarea crimelor săvîrșite de fasciști, a faptelor prin care s-a ilustrat rezistenta națională împotriva lor, capătă o semnificație aparte, avînd in vedere marile realizări pe care le-am dobindit, sub conducerea Partidului Comunist Român, în rezolvarea justă, marxist-leninistă, a problemei naționale, pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, în ridicarea patriei noastre pe culmile înalte ale civilizației socialiste, pentru afirmarea independentă și suverană a României pe arena internațională — forță ce militează pentru egalitate intre popoare, pentru dreptul fiecărei națiuni de a fi stăpină pe destinul său, pentru triumful păcii și progresului în lumea întreagă.
Sub auspiciile Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste și Comitetului foștilor luptători antifasciști din Republica Socialistă România, duminică a avut loc în sala Teatrului Național din Iași adunarea publică comemorativă consacrată împlinirii a 35 de ani de la comiterea monstruoaselor asasinate de la Tași.Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat și ai Frontului Unității Socialiste, conducători de întreprinderi și instituții, oameni de știință, artă și cultură, reprezentanți ai cultelor, studenți și elevi. Au fost de față reprezentanți ai Comunității evreilor din Iași.în prezidiul adunării au luat loc Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, președintele Comitetului județean F.U.S., Corneliu Mănescu. vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., general-colonel Mihai Burcă, vicepreședinte al Comitetului foștilor luptători antifasciști din Republica Socialistă România, Moses Rosen, președintele Federației comunităților evreiești, rabinul șef al cultului mozaic, prof. univ. dr. Mihai Gafițeanu, rectorul Institutului. politehnic din Iași. Dumitru Leonte, membru al Comitetului județean de partid, membru al P.C.R. cu stagiu din ilegalitate. Angela Talabă. secretară a Comitetului municipal Iași al U.T.C.. Elena Timofte, muncitoare. secretar al Comitetului de partid la întreprinderea „Țesătura" din Iași. Paul Căruntu. muncitor la întreprinderea „Ni- colina" Iași, Margareta Baciu, artistă emerită.Adunarea a fost deschisă de Ion Manciuc, membru al Consiliului de Stat, primarul municipiului Iași.A luat apoi cuvîntul Mihal Burcă, care a spus : Acum trei decenii și jumătate, orașul Iași, fosta capitală glorioasă a Moldovei. oraș al spiritualității românești, al gîndirii și acțiunii umaniste și democratice, în care, alături de români trăiesc și muncesc și oameni de alte naționalități. a fost zguduit de e- venimente sîngeroase în urma cărora și-au pierdut viața multi cetățeni pașnici din rîndul populației evreiești și românești.Crimele comise acum 35 de ani de trupele naziste, împreună cu elementele legionare șl antisemite, în condițiile regimului de dictatură militaro-fascis- tă. ale înfeudării țării Germaniei hitleriste și tîrîrii ei în războiul antisovietic, au fost săvîrșite împotriva voinței poporului român care. în îndelungata si frămîntata lui istorie, a dovedit întotdeauna stimă și respect pentru oamenii de alte naționalități și credințe, solidaritate în lupta pentru eliberarea socială și națională. Istoria lașului, ca și întreaga istorie a patriei, este plină de fapte și evenimente în care oamenii muncii, indiferent de naționalitate. conviețuind pașnic, creînd laolaltă inestimabile valori materiale și spirituale. și-au adus contribuția la progresul patriei, au luptat pentru libertăți democratice. împotriva politicii de asuprire socială si națională promovată de cele mai reacționare vîrfuri ale burgheziei și moșierimii.în continuare, vorbitorul, după ce s-a referit Ia ascensiunea fascismului în Europa și la planurile de fascizare a României; a arătat că în acele momente de grea încercare, cînd poporul român era amenințat de pericolul fascist. Partidul Comunist Român. în fruntea celorlalte forte democratice și patriotice, și-a asumat sarcina imperativului major al timpului, de a dezvălui marile primejdii reprezentate de fascism, de a uni toate forțele potrivnice fascismului, pentru crearea unul front național antihitlerist capabil să apere integritatea și independenta tării.Dacă în România, a continuat vorbitorul, nu s-a ajuns — cum s-a întîmplat în alte țări — la aplicarea planului barbar conceput de căpeteniile naziste de exterminare totală a evreilor, aceasta s-a datorat rezistentei naționale, repulsiei poporului român fată de asemenea crime monstruoase, umanismului lui generos.In numele Comitetului foștilor luptători antifasciști, al Comitetului organizatoric al veteranilor de război, vorbitorul a adus un vibrant omagiu tuturor forțelor înaintate ale națiunii, poporului român. în frunte cu partidul comunist, forța politică cea mal avansată a societății, care s-a situat consecvent pe pozițiile active ale apărării independenței și suveranității naționale. a Integrității tării. Împotriva forțelor întunecate ale barbariei fasciste, pentru apărarea progresului și civilizației, pentru construirea societății socialiste și comuniste pe pă- mîntul României.tn această zi de cumplită aducere aminte, a spus dr. Moses Rosen, nu numai noi. obștea evreiască din România, ci poporul evreu din toată răs- pîndirea lui își îndreaptă privirile către mormintele comune în care, la Iași și la Tg. Frumos. la Podul Iloaie! zac trupurile miilor de frați și surori ale noastre. în perspectiva timpului, evenimentele cutremurătoare de acum 35 de ani ni se înfățișează in toată gravitatea

și semnificația lor. în numele blestematei teorii rasiste-anti- semite, adusă in țară pe virful baionetelor hitleriste, mii de evrei din bătrina capitală a Moldovei au fost smulși din căminele lor și hărăziți morții.Vorbind de atrocitățile comise de fasciști, nu putem să nu subliniem actele de profundă omenie de care a dat dovadă populația românească din Iași și din alte localități ale țării. Cu riscul vieții lor, numeroși oameni, oameni simpli, muncitori, funcționari, intelectuali au adăpostit pe evreii amenințați de teroare, le-au ajutat familiile, iar uneori, sub amenințarea pistoalelor, au smuls din mîinile fasciștilor, salvîndu-i de la moarte, pe conlocuitorii lor evreuOdată cu adîncile prefaceri sociale care au avut loc în România după 23 August 1944 nu mai este cu putință să se repete vreodată ceea ce s-a întîmplat acum 35 de ani. Regimul socialist al României ne-a redat demnitatea umană, tratează problemele populației evreiești cu omenie, cu omenia în adevăratul sens al acestui cuvînt neaoș românesc ; libertatea religioasă, egalitatea cetățenească deplină, libertatea de _a ne manifesta din plin ca cetățeni ai acestei țări, de a ne afirma apartenența ; toate acestea ne arată cit de adîncă. cit de profundă este schimbarea în această țară, schimbare petrecută sub conducerea Partidului Comunist Român.în cuvîntul său, Elena Timofte a spus : crimele comise acum trei decenii și jumătate pe aceste locuri au fost străine de natura și spiritul profund umanist al poporului. Ele au fost consecința marii tragedii pe care o trăiau oamenii muncii din țara noastră — ocuparea țării de trupele hitleriste, instaurarea în țară a unui regim de teroare îndreptat împotriva forțelor patriotice antifasciste, tîrirea României in războiul antisovietic.Crimele, execuțiile și lagărele de concentrare nu au putut Infringe însă masele populare, care, răspunzînd chemării comuniștilor, s-au ridicat într-o amplă mișcare de rezistentă împotriva trupelor naziste și a dictaturii miiitaro-fasciste.în această eroică luptă comuniștii nu și-au precupețit, nici forțele, nici viața. Ei au fost inițiatorii, conducătorii și organizatorii mișcării de rezistentă a poporului român, parte componentă a mișcării de rezistentă europeană.A luat apoi cuvîntul tovarășul Ion Iliescu, care a spus .: Hotărî - rea conducerii de partid de a comemora acest trist eveniment este un omagiu fierbinte adus victimelor fascismului, celor care acum trei decenii și jumătate au fost uciși aici, în .chinuri bestiale, de trupele naziste, de legionari și elemente antisemite. Dînd glas simțămintelor poporului nostru. Partidul Comunist Român face astfel încă o dată dovada vie a fermității cu care militează și va milita pentru ca asemenea tragice evenimente să nu mai fie posibile niciodată, pentru ca pe pămintul României socialiste să se instaureze definitiv înțelegerea și frăția între toți locuitorii, indiferent de naționalitate, pentru propășirea și bunăstarea tuturor cetățenilor tării.Această poziție, a arătat vorbitorul, are rădăcini adinei, ea sintetizează trăsăturile cele mai omenești și aspirațiile cele mai curate ale poporului român, purtate în sufletul său de-a lungul veacurilor — de a trăi și munci liber și independent pe pămintul strămoșesc, laolaltă cu toate naționalitățile conlocuitoare.Vorbitorul a arătat. în continuare, că sîngeroasele evenimente de la sfîrșitul lunii iunie 1941 au avut loc în împrejurări tragice, interne și internaționale, marcate de instaurarea dictaturii fasciste într-o serie de țări europene.în România, cele mai reacționare cercuri ale burgheziei și moșierimii, ducînd o politică antinațională. au inițiat un șir de măsuri cu caracter antidemocratic. îndreptate împotriva forțelor progresiste și îndeosebi a Partidului Comunist Român. Totodată, cercurile guvernante reacționare au încurajat acțiunile huliganice ale grupărilor extremiste, le-au tolerat și le-au acordat sprijin moral și material, lașul devenind din acest punct de vedere arena unor a- prige confruntări sociale și politice. Au fost organizate și inițiate de către grupările legionare aflate în ascensiune asasinarea multor personalități democratice sau adversari politici printre care și a prefectului din Iași. C. Manciu, a primilor miniștri I. Gh. Duca și Armand Călinescu, iar după întronarea, în septembrie 1940, a dictaturii miiitaro-fasciste care a dus la subjugarea României de către Germania hitleristă, au fost declanșate represiuni ale căror victime au căzut comuniști ca Tereza Oczko. Constantin David, Justin Georgescu, Petre Gheor- ghe, Filimon Sîrbu, socialistul Emil Boszormmeny, savantul de renume mondial Nicolae Iorga, profesorii universitari Petre N. Andrei și Virgil Madgearu. oameni politici burghezi cu sentimente antifasciste ca Victor Iamandi. generalul Gh. Arge- șanu și multi alții.Lupta eroică a poporului român împotriva dictaturii fas

ciste și a trupelor hitleriste de ocupație a fost plătită cu grele suferințe, cu jertfe și sacrificii, cu viețile a zeci și sute de mii de oameni. în anii 1940—1944 aproape 11000 de persoane învinuite de activitate politică antifascistă au fost arestate, judecate sau condamnate.Vorbitorul a relevat apoi situația deosebit de grea a maselor populare din partea de nord a Transilvaniei, teritoriul românesc căzut sub ocupație hor- thyst-hitlenstă. unde autoritățile și trupele de ocupație au schingiuit, maltratat și ucis mii și mii de români. Guvernul horthyst. a spus vorbitorul. a practicat pe scară largă in partea de nord a Transilvaniei politica de expulzare a populației din teritoriile anexate. Pină la 1 septembrie 1944. a- proape 218 000 de români au fost izgoniți sau nevoiți să-și abandoneze căminele și să se refugieze — pentru a scăpa de teroarea horthystă. Totodată, in cei patru ani de ocupație horthystă aproximativ treizeci de mii de români, intre 17 și 65 de ani. au fost trimiși la muncă în Germania. în același timp, s-au înăsprit măsurile rasiale împotriva populației evreiești culminind cu deportările în masă.în acele momente de grea încercare, a arătat vorbitorul, s-a făcut simțită solidaritatea ieșenilor cu populația evreiască. Cu prețul vieții lor. cu curaj și demnitate, muncitori, intelectuali. funcționari cu simpla lor calitate de om au venit in sprijinul populației evreiești, oferindu-i ajutor.în plin dezmăț fascist, s-a văzut din ce în ce mai limpede că în poporul român existau forțe sociale și politice hotărite să acționeze, cu prețul oricăror jertfe. împotriva ocupanților hi- tleriști și a agenturilor lor. Pildă minunată de abnegație și de eroism au oferit comuniștii asupra cărora se abătuse, în primul rind. valul terorii dictaturii miiitaro-fasciste. în pofida măsurilor respresive mir.:e. organizațiile P.C.R. au continuat să activeze și să mobilizeze masele muncitoare. La numai ci- teva luni de la sîngeroasele e- venimente de Ia Iași, în P13t- forma-program a C.C. al P.C.R. din 6 septembrie 1941, semnificativ intitulată „Lupta poporului român pentru libertate și independență națională* se arată că asasinatele de la Iași, ca și din restul țării nu pot intimida poporul român.în continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la politica internă și externă a Partidului Comunist Român, după eliberarea de sub jugul fascist a României și instaurarea noii orin- duiri socialiste pe pămintul patriei noastre.în încheiere, vorbitorul a spus : Evocind evenimentele tragice de Ia Iași din zilele de 28. 29 și 30 iunie 1941. aducem omagiul nostru profund Partidului Comunist Român, politicii sale interne și externe puse în slujba intereselor fundamentale ale poporului, ale tuturor oamenilor muncii. indiferent de naționalitate, creșterii bunăstării lor materiale si înălțării spirituale. afirmării propășirii patriei și afirmării sale tot mai active pe arena internațională, cauzei păcii și progresului social în lume.Cei prezenți au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general ai P.C.R.. președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, în care se scrie :Participant» la adunarea publică, organizată de Consiliul National ai Frontului Unității Socialiste și de Comitetul foștilor luptători antifasciști, consacrată comemorării a trei decenii și jumătate de la comiterea monstruoaselor asasinate de la Iași, aduc un pios omagiu victimelor fascismului, tuturor celor căzuți pentru libertatea și independența patriei. Ridicînd teroarea la regim de politică de stat. dictatura militaro-fascistă a lichidat drepturile și libertățile democratice, a acționat cu sălbăticie împotriva tuturor forțelor social- politice, patriotice, progresiste și revoluționare. în frunte cu clasa muncitoare și avangarda sa, Partidul Comunist Român, urmărind să înăbușe mișcarea de

rezistență națională, să intimideze oamenii muncii, care nutreau o ură nemărginită față de fascism. Crimele și execuțiile, ca și lagărele de concentrare nu au putut ingenunchia masele populare care, răspunzi nd chemării comuniștilor, s-au ridicat intr-o amplă acțiune îndreptată impotriva trupelor naziste și a dictaturii miiitaro- fasciste. pentru ieșirea României din războiul antisovietic, întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste, instaurarea in țară a unui regim democratic. în care poporul să fie liber și stăpin pe soarta sa.Uriașele realizări dobindite de poporul român, sub conducerea încercată a gloriosului său partid comunist, in anii care au trecut de la eliberare, au transformat din temelii întreaga tară. România socialistă aflindu-se astăzi in plin avint pe calea dezvoltării sale multilaterale.Marile înfăptuiri înscrise în Cartea de Aur a națiunii noastre socialiste sint rodul hărniciei, al talentului și muncii pline de dăruire a tuturor cetățenilor patriei, indiferent de naționalitate care, insușindu-și politica înțeleaptă marxist-leninistă profund umană, concepută și promovată de partid, au militat cu consecvență și înalt patriotism pentru traducerea ei în viață. Iată de ce folosim și acest prilej pentru a ne reafirma atașamentul nețărmurit și sentimentele noastre de profundă stimă ți prețuire fată de Partidul Comunist Român sub a cărui puternică ți luminoasă înriurire România a devenit una dintre putinele țări din lume în care s-a asigurat. în mod reaL deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate.Angajați cu toate forțele cre- atoere in marea întrecere națională pentru înfăptuirea vastului program elaborat de cel de-al Xl-iea Congres — expresie elocventă a preocupărilor constante ale Partidului Comunist Român pentru dezvoltarea economică si socială a tării — oamenii muncii de pe aceste meleaguri îți exprimă adeziunea totală la politica generală promovată de partid îndreptată spre făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru triumful deplin al ideilor de înalt umanism, de afirmare nelimitată a personalității umane.Strins uniți în jurul partidului, al Comitetului său Central. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. noi, oamenii muncii de pe aceste străvechi locuri românești. indiferent de naționalitate. asemenea întregului nopor, prin munca plînă de dăruire, vom contribui la înfăptuirea exemplară a politicii partidului si statului, pentru edificarea vieții noastre noi. tot mai prospere, pe pămintul scump al României socialiste. *în încheierea adunării a fost prezentat un concert simfonic solemn.
★Duminică dimineața a avut loc la Iași solemnitatea dezvelirii unui obelisc și a uneî plăci memoriale cu prilejul comemorării a 35 de ani de la comiterea monstruoaselor asasinate de la Iași.Au fost depuse coroane de flori din partea Consiliului National al F.U.S. și Comitetului foștilor luptători antifasciști din Republica Socialistă România, Consiliului județean Iași al F.U.S. și Consiliului Popular județean. Consiliului municipal Iași al F.U.S. și Consiliului popular municipal. Federației comunităților evreiești. Comunității evreiești din Iași.(Agerpres)

Cartea ; Daniela Crâsnaru

„SPAȚIUL DE GRAȚIE"
O poetă care are curajul de a 

rupe cu reperele convenționale 
ale liricii feminine (exultantă 
senzorială, eros devorator, fre
nezii vitaliste, reale sau mi
mate), fără a se drapa insă in 
catifelele mohorite ale poeziei 
ostentativ „filosofice", de „cu
noaștere", este Daniela Crăsna- 
ru. Exceptind primele poeme, 
ce au poate șl o valoare de pa
șaport editorial, poeme ce nu 
depășesc nivelul unei scar.dă'i 
cuminți, versurile din noul său 
volum. Spațiul de gratie (Edi
tura Eminescu), vădesc o con
știință lirică formată, capabilă 
de acorduri memorabile. Fără a 
se schimba pripit ți nemotivat 
Ia față, cum procedează atitea 
congenere, Daniela Crâsnaru 
scrie ca și In Lumină cită umbră (1973) o poezie candidă, fi
gurină calm, sobru, eufonic, 
drama desprinderii de candori, a 
imposibilei întoarceri la zăpe
zile copilăriei : „Și se mai spu
ne / că am trecut vămi firi 
voie / că port un însemn pieri- 
tor / ți lumesc, / că Ia răsplătii / m-adulmecă o fiară cu a- 
ripi / despre care n-am să pot 
I să-ți vorbesc. I f Și azi i 
singele meu îți mai aduce a- 
minte / de tine. / $i m-aș în
toarce la tine ca la un schit I 
preacurat" (Scrisoare).

Cu sentimentul unui Robin
son ce se desparte de teritoriile

familiare, poeta oficiază ritua
lurile melancoliei, oscilind suav 
intre vîrsta ce ignoră „prețul 
faptei" și grave presimțiri au
tumnale, pendulare sugerată ți 
cromatic, intr-o manieră baco- 
viană : „intre alb și negru — 
treptele : / infinită, dulce des
compunere a luminii / Și vina 
care nu mai vine / în locul pri
vilegiat / unde lumina se-ntoar- 
ce la sine". (Treptele). Imate
rial, de o transparență minera
lă, „spațiul de grație" al Danie
lei Crâsnaru se întruchipează 
din succesive ți dialectice opo
ziții : dintre umbră ți lumină 
(metafora centrală a volumului 
tocmai aceasta este), dintre in
genuitate ți certitudine, ființă 
și neant, solitudine și eros, fi
ind concomitent celest și teluric, 
fn totul, o poezie de o superi
oară extracție intelectuală, din 
care mai citez, ca un preludiu 
la o viitoare cronică, aceste 
strofe diafane : „Și toamna-i un 
ținut in care plec— / Migrez în
cet / spre o stare mai pură. I 
Vindecat fie locul aripei. ! Cu- 
vintul — I căluș de rouă pe 
gură. / / $i toamna-i un ținut 
in care fug / uitind o vamă și 
uitind / o taină : I cu trupul tot 
f alunecat in suflet ! ca intr-o 
albă, răcoroasă haini". (Vinde
care).

IOAN ADAM

scptâmîna*"

—CINEAIATOGRAFICĂ
„Conversația1*Un film în genul polițist dirijat de inteligența și talentul unuia dintre cei mai renumiți regizori tineri americani — Francis Ford Coppola este protagonistul tinârului cinematograf american, realizator al unor filme mult apreciate ca Arde Parisul 7, Marele Gatsby, sau mult discutate ca Nașul și Nașul, partea a n-a — avînd

politică și umană Ja ordinea zilei — terorismul și sechestrările de persoană, deturnările de avioane —, iată în cîteva cuvinte ce poate găsi publicul în filmul englez realizat cu mult profesionalism de Casper Wre- de. Ritmul în care se desfășoară. ca și discuția gravă ce este mereu subsumată acțiunii fac ca Răscumpărarea să merite atenția spectatorului.
MIRUNA IONESCU

0 nouă promoție de studente 
ostaș au depus jurămîntul

Solemnitatea depunerii jură- mîntului militar de către o nouă promoție de studente-ostaș s-a desfășurat simbătă 26 iunie a.c. pe platoul central al unei unități militare din garnizoana București. La solemnitate au participat generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, cadre universitare, studenți, pionieri, membri ai familiilor studentelor. Platoul este pavoazat sărbătorește cu drapele roșii și tricolore. în fața tribunei centrale sînt aliniate subunitățile de studente în uniforme militare avînd în flancul drept femei ofițeri. Studentele au arme automate pe care au învățat să le mînuiască cu pricepere la instrucția tragerilor.Este ora 9.00. Răsună o comandă puternică. Din sute de piepturi tinere răsună clar și răspicat cuvintele solemne de credință fată de patria noastră socialistă Republica Socialistă România. Cu ochii țintă la drapel, viitoarele cercetătoare, inginere, profesoare trăiesc acum clipa unică a cimentării actului lor de credință față de pămintul nostru străbun, față de gloriosul nostru partid și față de comandantul suprem al forțelor ar

mate ale tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.După ce depun jurămîntul, Legea legilor vieții ostășești, mai multe studente-ostaș, printre ' care Gabriela Șerbânescu, Adriana Trandafir, Liliana Mar- coci își exprimă șentimentele lor de adîncă trăire ale acestui eveniment prin care fiecare ostaș se leagă, pe întreaga viață, să servească cu credință și devotament interesele sacre ale apărării patriei noastre socialiste. libere, independente și suverane.Astăzi, tinerele în uniformă militară preiau nestinsa flacără a datoriei față de patrie ți partid. Astăzi, ele se angajează să respecte cu fermitate legile țării, regulamentele militare, ordinele comandantului nostru suprem. Prin jurămînt studentele ostași se angajează să-și însw șească o bună pregătire de lugț și politică, să dovedească toate împrejurările o comportare demnă în spiritul cerințelor Codului eticii și echității socialiste, să fie exemple de abnegație și competență, de participare entuziastă la opera de fău-'ț/ rire a societății socialiste multilateral dezvoltate.
CONSTANTA TODEROIU

ca interpret principal pe excelentul Gene Hackman atrage, fără îndoială, pe iubitorul celei de-a șaptea arte. Dar pelicula lui Coppola întrece cu mult cadrul in care pare a fi făcută la prima vedere, fiind un frumos Si trist eseu despre dreptul la gir.duri ți viață personală, despre forță si singurătate in societatea capitaliști Conversația este un film de reflexie politică si de critică socială. Trebuie văzută această operă cinematografică distinsă cu Marele premiu la Festivalul de la Cannes. 1974.
„Răscumpărarea**Acțiune si suspense, situații ce par de nerezolvat, o pistă falsă in care spectatorul este ținut pină în ultima clipă, din nou un actor de prima mină in rolul principal (Sean Connery), totul brodat pe o problemă

Selecțiuni• Sub egida Consiliului pen
tru cultură ți educație toadu- 
tă. luni 28 iunie ort 19JO. fn Sala Savoy a Teatrului jCon- 
stantin Tănase" — spectacol ex
traordinar susținut de Ansam
blul de clntece ți dansuri popu
lare din Iordania.• La Opera Romini. marți 
29 iunie ora 19, Bărbierul, spec
tacol realizat in regia lui Geor
ge Teodorescu. scenografia Ofe- 
liei Tutoveanu ți conducerea 
muzicală a lui Constantin Pe- 
trovici.

• Tn încheierea stagiunii, la 
Operă, miercuri S0 iunie, Wal-

Teleorman:

in c •• Lucrind o zi pe lună cu electrozi de sudură, altădată aruncați, cei 180 de uteciști de pe șantierele navale din Oltenița ți Giurgiu au reușit tâ economisească 30 kg e- lectrozi. (Ion Dragomir) • Pentru organizațiile U.T.C. S-A, «-A și 7-A de Ia I.C.P. Focșani, săptămina record recent incheiată a însemnat 147 costume bărbătești peste sarcinile de plan. Aceeași săptămiuă record s-a încheiat pentru organizațiile U.T.C. 5-D, 6-D, și 7-D cu realizarea a 257 costume bărbătești de asemenea peste sarcinile de plan. (Constantin Croitoru) • 25 de tineri specialiști de la combinatele de lianți și azbociment din intreaga țară au luat parte la o sesiune de
muzicalekiria de R. Wagner. Regia este •eauMtă de Rolland Laub, con

ducerea muzicală aparține lui 
Constantin Bugeanu.• La Radîoteleviziune, foi 1 
iulie ora 20, in Studioul din Str. 
Nuferilor, va avea loc — sub 
genericul „Tribuna tinerilor 
muzicieni* — concertul absol
vent:.or secției de compoziție a 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rurr.be seu* din București, pro- 
snoția 1973—1976. Iți va da con
cursul Orchestra simfonică con
dusă de Emanuel Elenescu.

ALINA POPOVICI

„Sărbătoarea teiului"Ieri, în pădurea de tel din comuna Vedea, județul Teleorman, a avut loc tradiționala „Sărbătoare a teiului" organizată de Comitetul județean al U.TC., prilej de întîlnire și petri! me plăcută a duminici! pentru tinerii din comunele învecinate și din orașul Roșiorii de Vede. în prima jumătate a zilei sute de tineri, în mare parte elevi, au cules flori de tei ca, dealtfel. în întreaga săptămină precedentă, ocazie pentru a adăuga palmare

sului muncii patriotice încă 10 000 de ore. tn a doua parte a zilei, pe scena amenajată în decorul pitoresc al pădurii de tei s-a desfășurat un bogat program artistic. în cadrul acestuia tinerii au aplaudat un recital de poezie pe tema „Teiul în lirica românească*. în continuare, programul a inclus întreceri sportive ți cîteva ore de horă sătească. Sărbătoarea s-a încheiat cu nelipsitul foc de tabără.
DRAGOMIR HOROMNEA

comunicări științifice organizată de C.L.A. Aleșd. Au fost prezentate 11 referate de interes prioritar pentru domeniul respectiv, vizind găsirea celor mai noi și moderne forme de activitate pentru îmbunătățirea calității produselor și folosirea utilajelor la capacitatea maximă. (Sabin Ganea) • Paul Pe- trar, Iosif Dolany, Vasile lo- țica sînt numai cîțiva dintre tinerii fruntași ai „Schimbului de onoare" de la întreprinderea „1 Mai“-Baia Mare, care, într-o singură săptă- mină. au realizat peste sarcinile de plan produse in valoare de 500 mii Iei. (Gh. Dobre) • Recent s-a desfășurat în Capitală faza municipală a Olimpiadei strunga

rilor și frezorilor care a antrenat in etapele anterioare, de masă, un număr de peste 12 000 de tineri. Proba teoretică s-a desfășurat la Clubul T-4, iar probele practice au fost găzduite de întreprinderile Energoreparații șl I.U.G. „Grlvița Roșie". (Petre Nițoi) • în această săptă- At mină Ștafeta cultural-educa- w tivă „Pe drumul lui Tudor* s-a desfășurat in cadrul localităților Baia de Aramă, Broșteni și Corcova, acțiuni la care au participat peste 1 500 de tineri. Au fost prezentate evocări istorice, simpozioane, intilniri ale tinerilor cu activiști de partid și de stat, spectacole muzical- literare. Manifestări de același fel vor avea loc și în localitățile Cerneți și Orșova în prezenta a peste 3 500 de invitați din rîndul tinerilor, (Constantin Scafeș) v
O inițiativă valoroasă :

Acțiunea-concurs „DRUMEȚIE
Șl ORIENTARE TURISTICĂîn acest an, acțiunile turistice pentru tineret, pe care le inițiază și organizează C.C. al U.T.C. prin Biroul de Turism pentru Tineret, se vor desfășura sub semnul aniversării centenarului Independenței de stat a României, precum și al comemorării unor momente deimportanțăPrincipalul preconizate politică și istorică, scop al acțiunilor este să amplificerolul educativ și instructiv al turismului^ în rîndul tineretului. Toate acțiunile turistice vor fi.'dealtfel, încadrate în ciclul te

tivități instructlv-aplicative și sportive de formare a unor deprinderi practice și calități morale și de voință necesare și utile în muncă și viață. Organizate de către cercurile de turism ale organizațiilor U.T.C. din întreprinderi, instituții, școli și din mediul rural, etapele de masă și pe localități ale acestei acțiuni au cuprins zeci de mii de tineri pasionați de practicarea turismului specializat.în prezent, este tn plină des

LUNI, 28 IUNIE

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI: Scala (orele 9,30;
11,30; 14; 16,30; 18,30; 20,30); Gră
dina Luceafărul (ora 20,30).

CONTELE DE MONTE CRISTO: 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 13,15; 20,30); Festival (orele 
9.15: 11,30; 13.45; 16,15; 18,45; 21,15); 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30); Stadionul Dinamo 
(ora 20,30); Grădina Festival (ora 
20,15).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA: Grlvița (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Volga (orele 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15);
Tomis (orele 8.45; 11; 13,15; 15,30;

17,45; 20); Grădina Tomls (ora
20.30) .

PAPILLON: Sala Palatului
(ora 10,30 ; ora 14 — seria 682 ; 
ora 17.15 — seria 683 ; ora 20,15 
— seria 684) ; Patria (orele 9; 12; 
15; 18; 21) ; București (orele 8,30; 
11,30 ; 14,15; 17,30; 20,30) ; Patinoa
rul „23 August" (ora 20,15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA: 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13.45; 
16; 18,15; 20,30); Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15); Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30); Gloria (orele 9; 11; 
13; 15.30; 17,30; 19.30); Grădina
Titan (ora 20,30).

ZIDUL: Dacia (orele 0; 11,15: 
13.30; 15,45; 18; 20,15).

S-A tNTÎMPLAT IN ANII '20: 
Central (orele 9.15; 11,30: 13,451 
16; 18,15; 20,30).

RASCUMPARAREA: Excelsior
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) ; Aurora (orele 9; 11,15;

13,30; 15,45; 18; 20); Modern (orele 
9; 11; 13,15; 15,45; 18; 20).

CU MIINILE CURATE: Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

CONVERSAȚIA: Eforie (Orele 
8,45: 11; 13,30; 16; 18.30; 21); Gră
dina Capitol (ora 20.15).

PATIMA: Doina (orele 13,15;
15,30; 17,45; 20 — program de de
sene animate pentru copil — ore
le 9.30; 11,45).

PRIMA PAGINA: Buzești (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15).

MUȘCHETARUL ROMAN: Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 18: 20,15).

O ZI DE NEUITAT: Bucegl 
(orele 16; 18,15); Drumul Sării 
(orele 15,30; 18: 20,15); Grădina 
Bucegl (ora 20,30).

CULISE: Unirea (orele 16; 18,15; 
20,30); Grădina Unirea (ora 20,30).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII: 
Arta (orele 13; 16,15; 19,30); Lira 
(orele 12,30; 16; 19,15).

MERE ROȘII: Ferentari (orele 
15.30; 18; 20.15).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL: Giuleștl (orele
15,30; 17.45; 20); Progresul (orele 
15.30; 17,45; 20).

CEL ALB. CEL GALBEN. CEL 
NEGRU: Cotroceni (orele 10;
12.30: 15; 17.30; 20).

DINCOLO DE POD: Cringași 
(ora 17).

CERCUL MAGIC: Pacea (orele 
15.45; 18: 20,15).

MARILE SPERANȚE: Miorița 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20);
Flamura (orele 11,15; 15; 17,30; 
20).

INVINCIBILUL LUKE: Flamura 
(ora 0).

AM AVUT 32 DE NUME: Ra
hova (Orele 16; 18; 20).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Cosmos (orele 15,30; 18;
20,15).

DOCTOR JUDYM: Moșilor (o- 
rele 15.30; 18); Grădina Moșilor 
(ora 20,30).

ZORRO: Popular (orele 15.30;
19).

FRAȚI DE CRUCE: Munca (ore
le 15,45; 18; 20).

matic : „Tineri, să ne cunoaștem patria socialistă !“ Prima acțiune a și demarat sub auspicii din cele mai bune. Estevorba de acțiunea-concurs „Drumeție și orientare turistică" care urmărește, în esență, cuprinderea tinerilor la practicarea organizată a turismului în forme care să îmbine activitățile politico-educative, de cunoaștere a Istoriei patriei șl partidului, a realizărilor obținute de poporul nostru în anii construcției socialiste, a frumuseților și bogățiilor țării, cu ac
Dacii: Floreasca (orele 15,30) 

18; 20,15).
OPERAȚIUNEA „MONSTRUL*» 

Viitorul (orele 15,30; 18; 20).
CURSA GREA: Flacăra (orele 

15.30; 18; 20).
ROMANȚA PENTRU ÎNDRĂ

GOSTIȚI: Vltan (orele 15,30; 19,30).

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
in limba maghiară. 19,00 Elogiul 
maturitălii. Emisiune pentru tine
ret. 19,25 tool de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Restituiri istorice. 
20.20 Publicitate. 20.25 Cel mal 
bun... continuă. 21,20 Roman-foile- 
ton: „Țăranii" — producție a te
leviziunii poloneze. Episodul I. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,03 Partid, lumini 
tinereții. Program de cîntece. 17,15

fășurare etapa pe județ, organi- _ zată de comitetele județene ale ' U.T.C. și agențiile de turismpentru tineret.Echipele clasate pe locul 1 la etapa județeană, atît cele de fete cît și cele de băieți, vor participa la finala acțiunii- concurs „Drumeție și orientare turistică", ce va fi organizată de Comitetul Central al U.T.C. — Biroul de Turism pentru Tineret. în zilele de 24—25 iulie 1976 Ia Complexul turistic pentru tineret, Pîrîul Rece.
C. VASILE

Film artistic: „Dragul meu soț șl 
eu". Premieră pe țară. Product;? 
a studiourilor de televiziune din 
R.D.G. 18,50 Emisiune muzical-co- 
regrafică. 19,25 1001 de seri. 19.31 
Telejurnal. 20,00 Film serial pen
tru copil: „Bllndul Ben" (reluare). 
20,25 Desene animate. 20.40 loan 
Slavic! — evocare a personalității 
marelui clasic al literaturii noas
tre. 21,35 Telex. 21.40 Grădinile 
orașului In ’76. 22,00 Armonii in
time — oaspeți al scenelor noas
tre de concerte.

Teatrul „Ion Creangă*: EX
CURSIA (premieră prezentată de ' 
A.T.M.) — ora 19,30; Circul „Bucu
rești*: CIRCUL PE GHEATA (An
samblul Circului Mare din Mos
cova) - ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română*: FRUMOASA 
EȘTI, MÎNDRA ȚARA - ora 18,36.

rurr.be
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^campania agricolă'

Ieri 
pe ogoare

• în unitățile agricole coo
peratiste și de stat din Dolj 
s-a încheiat cea de-a 3-a. 
prașilă la floarea-soarelui. 
Lucrarea respectivă a fost, de 
asemenea terminată la sfecla 
de zahăr, iar la porumb a 
fost efectuată mecanic pe 
mai mult de trei sferturi din 
suprafață.

• Pe terenurile agricole ale 
județului Botoșani se efec
tuează in prezent cea de-a 
doua prașilă la cultura po
rumbului. în unele . consilii 
intercooperatiste, cum sint 
cele de la Albești, Dingeni și 
Trușești, lucrarea se apropie 
de sfirșit.

• Concomitent, o mare aten
ție se acordă folosirii la în
treaga capacitate a sisteme
lor de irigații. în Insula 
Mare a Brăilei, unde prașila 
a 3-a a fost încheiată la 
toate culturile, duminică, e- 
forturile principale au fost 
concentrate la irigații. Peste 
500 de oameni lucrează in 
două schimburi pentru asi
gurarea apei necesare dez
voltării viguroase a plan
telor.

Echipe de tineri, în marea 
bătălie a secerișului

După o repetiție generală — 
probele in lan — necesară veri
ficării bunei funcționări a com
binelor, mecanizatorii întreprin
derii agricole de stat Chirnogi 
— Ilfov au trecut cu toate for
țele la secerișul orzului. Viteza 
medie zilnică de lucru este res
pectată întocmai. Acolo unde 
lanurile sint bine dezvoltate, rit
mul de lucru este superior celui 
planificat. Concomitent, terenul 
este eliberat, fertilizat, arat și 
insămințat cu porumb masă ver
de. „Ne'-arn propus — ne spune 
șeful sectorului mecanic, Marin 
Pironea — ca întreaga suprafa
ță de orz s-o recoltăm in 4 zile, 
iar cea de griu in 8 zile. Pen
tru a atinge acești parametri, de 
la bun început, a fost intocmit 
un program de măsuri foarte a- 
mănunțit, cu sarcini precise pen
tru fiecare om, cu răspunderi 
pentru fiecare lucrător și meca
nizator. în acest an vom folosi 
74 de combine „Gloria", 30 de 
prese pentru balotat paie, 30 de 
tractoare cu cite două remorci 
pentru transport și 65 de trac
toare pentru fertilizat, pregătit 
terenul și însămînțatul culturi
lor duble. După cum se vede s-a 
avut in vedere o repartizare

judicioasă a mașinilor, astfel ce 
toate să fie folosite la ctpacttc- 
tea maximă, ier luc-ă-ile ti se 
desfășoare ritmic. La fiecare 
formație de lucru a—, prevăzut 
cite un atelier mobil eu toate 
cele necesare unor aterrențu 
rapide fi eficiente. astfel c*. 
pentru eventualele remedieri, să 
se piardă cit mat pu;vz timp. Ar 
mai fi de adăugat ‘zptul ci. tot in vederea asiguram 
tehnologic. pe toate cele 74 com
bine vor lucra mecaaici de ate
lier pregătiți anume a ceaăru. 
de spemala-e Crtred-Z c T«- 
treprmderc t ^Semănătoarei, 
din Capitală".

întrucit Mcnn Pironea este Fi secretarul CamzSeVuiuz «ore*; nai U.T.C. cm ins: stat, ta admd 
discuției noastre, asup-s taifut- 
tivelor organizatei U.TJC. pri- 
vind ZrkâxfUf âi/L#
lor la campania de seccmj~ fo
losind experiența txxă da «i* 
trecut, subliniază acesta, ți r» 
acest an. in cedrul fermelor, 
am comtitiut achtpc de tzaeri. 
Transportul ce fi efectuat n 
întregime de tineri. De aseme
nea, tot din tineri tini ev.r~- 
tuite F« formațiile de prese ie 
la ferma nr. 3 ș: de la stația ie 
tarare și uscare".

9„Annl trecut, intervine ing. 
loan Oencea, directorul I.A.S., 
formațiile de tineret au acționat cs rezultate deosebite, contri
buind intr-o bună măsură la 
sznegerea recoltei la timp și 

i La fel Setd iacrxrile ți in acest an. Tine
rii, ceilalți lucrători muncesc 
cu Firs, combinele și tractoarele 
funcționează ireproșabil. Ceea 
<* dovedește că mecanicii de a- 
te'.ie- fi mecanizatorii — Gheor
ghe Androne, Găină Alexandru, 
Pepa F. Gheo"ghe. Dudcu Flo
ret. Ottemceanu Florea, Luncu

fi-o fee fi acum la seceriș, pe 
combine r- tractoare. Ca dovedi cc. rzcc c-c pr.*,K z:, ■ fast rrr-fi r£eza vttedie 
de hectare «ecerete fi frexz-

AL DO BRE

Cititorii s-au adresat ziarului
A

FOTBAL

Sperăm să 
un specialist

deveniți
de nota 10

o SECERIȘUL ORZULUI. Vremea călduroasă din ultima săptămină a favorizat maturizarea lanurilor de orz_ în sudul, estul și vestul campania de declanșată in stringindu-se de pe aproape 30 mii hectare. Prin intensificarea ritmului de lucru și respectarea vitezelor zilnice de înaintare in lan multe unități cooperatiste din Dolj. Mehedinți, Olt, Teleorman și Constanța au realizat mai mult de jumătate din suprafețele planificate, ziua de duminică fiind folosită din plin pentru finalizarea lucrării. Concomitent cu recoltatul s-a efectuat transportul boabelor, balotatul paielor și eliberarea terenului în vederea. insămințării culturii succesive de porumb penau boabe. Deoarece in une.e unități agi -— cole această acțiune este innr- ziată. considerăm că este necesară folosirea la capacitatea maximă a utilajelor disponiixie pentru impolsonarea semănatu-

țării. Ca urmare recoltare a fost peste 10 județe, producția de orz

□s:
> r^xr***

ZÂ
na efer: : Ia po recar.xi
l iar ceaatt peRzprafaț: urelvi iaOu

—a fost 
- - de 75 la

ere a de apros dl trerei
serfreat) la prasi-a

CIUPERCI 
DE BUCOV

I

„Cupa României4*

Fiul meu, Andrei Dulgheru, 
absolvent al Liceului industrial 
de electrotehnică nr. 4 din 
București, promoția 1975, a sus
ținut examen de admitere în se
siunea iulie 1975 la -Institutul 
Politehnic București, Facultatea 
de electrotehnică, ingineri, unde 
a obținut media 6,11 nefiind ad
mis. La sfîrșitul lunii octom
brie 1975, Ministerul Educației 
și învățămintului a suplimen
tat numărul de locuri la această 
facultate și, luați in ordinea 
mediilor, fiul meu îndeplinea 
criteriile necesare pentru a fi 
înscris ca student în anul 1. Cu 
dosarul intocmit s-a prezentat 
la secretariatul facultății pe 
data de 7 noiembrie (ultimul 
termen, 10 noiembrie 1975), dar 
aici i s-a comunicat că in urma 
unor dispoziții date de condu
cerea facultății, nu se mai fac 
înscrieri. în această situație fiul 
meu s-a prezentat la examenele 
de admitere ale Facultății de 
energetică, secția Rețele elec
trice, subingineri, seral, pe care 
le-a promovat. între timp, a- 
flăm că la Electrotehnică au 
mai fost admiși încă 4 candidați 
(trei dintre aceștia cu o medie 
mai mică decît a fiului meu). 
La explicațiile cerute ni s-a 
răspuns că, la data înscrierii a- 
ceștia aveau dosarele complete, 
iar fiul meu nu. 
dumneavoastră 
afirmate și să 
tru restabilirea

PUNS AL CONDUCERII INS
TITUTULUI POLITEHNIC 
BUCUREȘTI, SUB SEMNĂ
TURA ACAD. RADU VOINEA, 
RECTOR AL I.P.B. :

N.R. Așadar, lucrurile s-au rezolvat. Dar. odată cu urările de succes pe care adresăm tini credem că es noastră să-i ai
In finala de miercuri,

•A STEAUA Șl C.S.U. GALAȚI
S-5v
c

€

GHEORGHE

Vă rog pe să cercetați cele 
interveniți pen- 
adevărului.DULGHERU,

Adjud

IN SCOPUL CLARIFICĂRII 
SITUAȚIEI AM INTERVENIT 
LA MINISTERUL EDUCAȚIEI 
Șl INVÂTÂMÎNTULUI CARE 
ANALIZIND ÎMPREJURAREA 
PREZENTATA, NE-A COMU
NICAT --------------------URMĂTORUL RĂS

4

Așteptăm
După absolvirea unui liceu a- 

gricol, am urmat un curs de ca
lificare la locul de muncă in 
meseria de mecanic-auto. Aș 
vrea să vă intreb, ca absolvent 
de liceu cu ce categorie este fi
resc să fiu încadrat la termina
rea acestui curs de calificare ? 
De asemenea, vă mai întreb 
dacă voi urma cursurile Facul
tății de agronomie, ținîndu-se 
seama de faptul că și liceul ab
solvit este de profil agricol, voi 
mai fi obligat la plata cheltuie
lilor de școlarizare ? Dar față 
de întreprinderea care m-a 
lificat ulterior ce obligații 
avea părăsind-o 7

TUȚU VIEZURE,
Gorj

LA SOLICITAREA NOAS
TRĂ, DIRECȚIA GENERALA 
DE PLANIFICARE Șl DEZ
VOLTARE DIN CADRUL 
M.A.I.A.A. NE INFORMEAZĂ 
SUB SEMNĂTURA TOV. DI
RECTOR GENERAL ADJUNCT 
ING. N, BELEA :Potrivit prevederilor anexei nr. 1 din Legea nr. 12/1971 pri-

envoi

Biroul senatului Institutului Politehnic București a aprobat admiterea tovarășului Andrei Dulgheru în anul I al Facultății de electrotehnică pentru a- nul universitar 1976/1977 la cursurile de ingineri.
Și acum, spor

Am 21 și locuiesc 
din județul Suceava. La 15 iulie 
1974 am terminat cursurile de 
calificare (in meseria de strungar) prin ucenici* la locul de 
muncă cu durata de doi ani in 
cadrul Întreprinderii ^3 Au
gust" București. Am lucrat ta 
întreprindere pînă fn lâna oc
tombrie 1975 cind din pricina 
unei situații deosebite care s-a 
ivit în familie a trebuit să rr.i 
întorc in județul natal. Deocecs 
aveam un contract, deci o obli
gație față de întreprinderea ca
re m-a calificat, am plătit chel
tuielile de școlarizare. Cu chi
tanța nr. 15272 din 6 decem
brie 1975, m-am prezentat la 
Serviciul Personal pentru a-mt 
primi cartea de muncă, iar ia 
Serviciul învățămint pentru a 
mi se da diploma de muncitor 
calificat fără de care nu mă pu
team încadra in altă întreprin
dere. Cartea de muncă am pn- 
mit-o, dar diploma nu, ți fără 
diplomă n-am cum să dovedesc 
faptul că am o calificare și nici 
nu pot cere să fiu încadrat con
form pregătirii mele profesio
nale.

VALERIU GHERMAN

de ani, sint căsătorit in comuna Slatina

date noivind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat, muncitorii care au absolvit liceul industrial pot fi încadrați la categoria a 2-a nivelul de bază. Dacă în perioada cit ați urmat cursurile liceului agricol ați a- vut încheiat un contract cu o unitate de stat sau cooperativă agricolă de producție, de la care ați primit bursă, potrivit H.C.M. nr. 2105/1969 sînteți obligat la restituirea cheltuielilor de școlarizare. în situația in care pe timpul școlarizării ați beneficiat de bursă de merit, nu sînteți o- bligat la restituirea acesteia. In ce privește obligațiile dv. față de întreprinderea care v-a calificat ulterior, deoarece din scrisoarea dv. nu rezultă datele necesare, urmează să vă adresați compartimentului personal învățămînt din cadrul unității respective.
N.R. tn cazul în care aveți nevoie în continuare de ajutorul nostru, așteptăm să ne scrieți.

la muncă !
AM LUAT LEGĂTURA CU 

TOVARĂȘUL GHEORGHE 
DRAGH.'Ci, ȘEFUL SERVICIU
LUI 1NVÂTĂMIN’ AL INTRE- 
PRNDERil _Z3 AUGUST* 
DiN BUCUREST,. CARE NE-A 
RĂSPUNS:

ZIARUL S-A 
COMITETULUI 
SUCEAVA AL 
SEMNĂTURA 
LUI SECRETAR 
PASNIC1UC AM
MATORUL RĂSPUNS:

rn

e libera

ADRESAT SI
JUDEȚEAN 

U.T.C SUB 
TOVARĂSU- 

DUMITRU 
PRIMIT UR-

Vă informăm că Valeriu Gherman a fost încadrat la F.M.I.L. Fălticeni ca strungar, cu repartiția nr. 133519.

• ÎN ULTIMELE TREI 
PARTIDE ale optimilor de fi
nală din cadrul Turneului in
ternațional de tenis de la 
Wimbledon favoriții au obți
nut victorii scontate : suede
zul Bjorn Borg l-a elimiat cu 
6—2, 6—2, 7—5 pe americanul 
Brian Gottfried, argentinianul 
Guillermo Vilas a dispus cu 
6—4, 3—6, 5—7, 6—3, 6—4 de 
australianul Tony Roche, iar 
Roscoe Tanner (S.U.A.) l-a 
întrecut cu 6—3, 6—4, 6—4 pe 
Nikola Pilici (Iugoslavia).

Iată programul sferturilor 
de finală : Ilie Năstase — 
Charlie Pasarell ; Vitas Geru- 
laitis — Raul Ramirez ; Gui
llermo Vilas — Bjorn Borg și 
Jimmy Connors — Roscoe 
Tanner. •

La dublu bărbați, Panatta 
(Italia), Tiriac (România) — 
Carmichael, Ruffels (Austra
lia) 6—4, 8—9, 6—3, 6—4.

La Wimbledon ieri a fost zi 
de repaus, întrecerile se reiau 
astăzi.

• LA SALONIC a început 
competiția internațională de 
fotbal „Cupa balcanică" rezer
vată echipelor de tineret (ju
cători sub 23 de ani). Echipa 
României a terminat la egali
tate : 1—1 (0—1) cu formația
Bulgariei. Scorul a fost des
chis în minutul 35 de Ghemi- 
zov, Fotbaliștii români au e-

1—<
rec

In
de Mi

itală. C.S.U. in compania e- 
chipei Steaua, campioana țării. 
E:~. pz militară a inrins Cu 4—2 (3—0) pe F. C. Bihor, intr-o 
panaU ăețfățtmlă la Tg. Mu

ie tari ngătorilor au 
te de Zamfir (minu- 

tmin^ul 30) și lor- 
minutele 40 și 76). 
iem au intent Gher- 
.tul 63) și Georgescu

Axaxr

ei-

c.

S-au încheiat întrecerile
diviziei secunde

SERIA I

SERIA A ll-A
F.C.5L Giurgiu — C.S. Tîrgoviste 

2—0; Metalul București — Metrom 
Brașov 2—2; Tractorul Brasov — 
Dinamo Slatina 1—4; Autobuzul 
București — Metalul Mija

"UJ

galat tn minatei 0 prin T. 
Zamfir. In altă partidă, echi
pa Iugoslaviei a dispus eu î—• 
(1—0) de echipa Albaniei. As
tăzi, echipa României intilneș- 
te formația Greciei.

• TRADIȚIONALA COM
PETIȚIE CICLISTA interna
țională pentru „Cupa ziarului 
Sportul1* s-a incheiat dumini
că dimineața pe velodromul 
Dinamo din Capitală. Proba 
de viteză a revenit iui Em. 
Raasch (R.D. Germană) care 
pe ultimii 200 m a (ost crono
metrat cu timpul de 13**2100. 
Pentru comportarea sa de-a 
lungul competiției, trofeul zia
rului „Sportul- a fost decer
nat acestui ciclist. Proba de 
urmărire (4 000 m) pe echipe 
a fost ciștigată de formația 
R.D. Germane — 4*51**1/10 ur
mată de Bulgaria — 4’51**9'10 
și România — 4’58”7/10. Cursa 
de 100 de lure cu adițiune de 
puncte a revenit alergătorului 
N. Gavrilă cu 61 puncte.

• IN RUNDA A ll-A a tur
neului inter-zonal de șah de 
la Manila marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu a re
mizat cu americanul Walter 
Browne. Alte rezultate : Ba- 
lasov — Pachman 1—0; Uhl- 
nian — Quinteros 1—0 ; Kava- 
lek — Spasski 1—0 ; Ribli — 
Panno 1—0 etc. In clasament 
conduce brazilianul Meeking 
cu 8 puncte urmat de Hort 
(Cehoslovacia) 7,5 puncte și 
Polugaevski (U.R.S.S.) — 7
puncte. Florin Gheorghiu are

S.N. Oltenița — Steagul roșu 2—li 
Lnirea Alexandria — Voința Bucu
rești 1—î; Electroputere Craiova — 
Chimia Tr. Măgurele 1—•: Chimia 
Km. VUcea — Progresul Bucu
rești 1—5; Minerul Motru — Nitra- 
monia Făgăraș (—1.

Progresul București ciștigă seria 
eu 50 puncte.

SERIA A III-A
Corvinul Hunedoara — C.F.R, 

Timișoara 4—0; Sticla Turda — 
Dacia Orăștie 0—1; Gloria Bistri
ța — Șoimii Sibiu 3—1: C.I.L. Si- 
gbet — Metalurgistul Cugir 3—1; 
U.M. Timișoara — Rapid Arad
2— 2; Victoria Călan — Gaz metan 
Mediaș 1—0; F.C. Baia Mare — 
Victoria Cărei 3—0; Mureșul 
Deva — Minerul Moldova Nouă
3— 0; Unirea Tomnatic — Ind. 
Firmei C. Turzil 1—2.

Corvinul Hunedoara ocupă pri
mul loc, cu 51 puncte și promo
vează In prima divizie.

4,S puncte șl trei partide în' 
«erupte.

• LA DROBETA TURNU- 
SEVERIN a avut loc meciul 
internațional de box dintre e- 
chipele de juniori ale Româ
niei și R.D. Germane, Oaspe
ții au obținut victoria cu sco
rul de 6—5.

• DUMINICA PE TERENUL 
DIN PARCUL COPILULUI se
lecționatele divizionare A și 
B ale țării noastre la rugbi au 
susținut un meci de verificare 
in vederea noului sezon in
ternațional. Jucătorii primei 
echipe au terminat învingă
tori cu scorul de 44—26 (24—8). 
în pauza acestui joc a avut 
loc o festivitate în cadrul că
reia au fost decernate tricou
rile de campioni ai țări jucă
torilor formației Farul Con
stanța. Echipa Steaua a primit 
„Cupa fair-play“.

• LA MONTE CARLO, ln- 
tr-un meci pentru titlul mon
dial de box la categoria mij
locie, argentineanul Carlos 
Monzon l-a învins la puncte 
in 15 reprize pe columbianul 
Rodrigo Valdes.

• IN PRIMA ZI A CON
CURSULUI INTERNAȚIO
NAL ATLETIC care se 
desfășoară pe stadionul o- 
limpic din Helsinki, record
manul mondial Mac Will- 
kins (S.U.A.) a ciștigat proba 
de aruncarea discului cu per
formanța de 47,30 m. Pe lo-

evidențiat necesitatea întăririi spiritului de echipă, deoarece în multe unități agricole se înregistrează decalaje mari intre parcele și ferme privind îngrijirea culturilor. Nu este admis ca. lingă un lan curat de buruieni să existe un altul ..înecat14 de răpită, deoarece echipele nu s-au prezentat la muncă în conformitate cu planificările operative.• IRIGAREA. Datorită măsurilor luate in ultima săptămină suprafețele pe care s-a aplicat prima udare au crescut cu circa 130 000 hectare. Experiența bună acumulată in acest domeniu de județul Brăila, unde coordonarea activității la irigat se face cu seriozitate, după principiile moderne ale agriculturii intensive, folosindu-se integrai baza tehnică disponibilă, trebuie extinsă și in județele Tulcea. Constanța. Ialomița și Dolj. In aceste județe nu sint respectate cu strictețe notiuele de udare, aspersoa- rele și motopompele funcționind numai pe timpul zilei. Cu atit este mai necesară redresarea urgentă a situației existente Cu cit precipitațiile din ultima pe- r.oadă sint irjuficiente completării delictului de umiditate.în atest amplu efort, pentru acoperirea volumului mare de muncă solicitat de complexitatea 1 uaănior din camparie tinerii antelor trebuie să contribuie din plir. per. organizarea unor acțiuni eScente la strinsul recolte: de cereale, la efectuarea prasiielor pe suprafețele angajate ta acord global de organizațiile U.T.C. la irigații. Peste 300 de sir.eri. calificați in meseriile de mmopompiști și udătoti pe timpul iernii, din județul Ialomița. 250 in Brăila și aproape 3M in Dolj participă în aceste zile la irigarea neîntreruptă a

u s

Supraveghind 
acesteia, ca și

atent mecanismele ploii artificiale, iar datorită 
prin a altor importante lucrări de întreținere, 

soarta viitoarei recolte.-

Un sistem de irigații permanent
exploatabil,

cel mai roditor din 
I Carat Severin se află 
sul inferior al riului cu nor lap name. Caraș. Cu o con- 

d:t.e, ne spunea un specialist 
din partea locului: si fie foar
te bme lucrat, iar plantele bine 
iarrețmute. Tocmai datorită a- 
cestor calități cea mai mare 
parte din necesarul de legume 
al județului se cultivă in aceas
tă zonă. In scopul asigurării u- 
nor producții sporite la hectar, 
de cârmă se afli fn stare de ex
ploatare sistemul de irigare 
Vra-.i-Mercina-Răcățdia. cel mai 
mare din județ, afectind 970 ha. 
Spunem se află fiindcă potrivit 
informațiilor date de inginerul 
Ionel Voicău de la OIFPCA, 
șeful șantierului, ți constatărilor 
noastre la fața locului, nici o 
palmă de pămint nu a fost incă

Pâ

dar ignorat de beneficiari
răcorită cu apa din cei 6 km 
canale. Că ar fi necesar, primii 
care ne-o spun sint cooperatorii 
din Mercina. Ca să ude cele 25 
hectare de varză și de castraveți 
cultivate exact in zona sistemu
lui, deocamdată transportă apa 
cu cisterna. Aspersorul a fost 
adus din bază, dar nu Și aripi
le de ploaie din pricina unui re
ferat pe care contabilul șef, 
Belu, nu l-a inaintat în timp 
util la bancă. Primarul din co
muna Vrani, Gheorghe Tripon, 
ne vorbește despre 30 de hecta
re de legume ale C.A.P.-ului din 
sat, udate in sistem local, despre 
alte 298 hectare de pe raza co
munei cuprinse in planul aces
tui an pentru irigații. Benefi
ciari fiind C.A.P. Vrani (184 ha), 
84 ha — ferma Iertof a I.A.S, 
Răcășdia, 30 ha — in localitatea

Ciortea. Dar nici una dintre a- 
ceste unități nu și-a planificat 
în zona afectată de sistem cul
turi irigabile. Cu acest prilej 
mai aflăm că presupușii bene
ficiari nu știau încă dacă siste
mul este sau nu în exploatare, 
deși inginerul Voicău ne-a spus 
că el, personal, a cerut verbal 
de la fiecare in parte planul de 
irigații și normele de udare.

Este adevărat că povestea sis
temului de irigații Vrani-Merci- 
na-Răcășdia e mai complicată. 
Cert e că ea a luat sfirșit, că 
in momentul de față el există 
și funcționează. Ne întrebăm 
însă pe cînd o să beneficieze de 
el și plantele din cimp.

ION DANCEA

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cupa Scînteii tineretului la tenis4*
• întreceri viu disputate pe dreptunghiurile de joc 
din orașele dunărene în cadrul etapei de masă.

feminin se remarcă Eleonora Bonțică, vicecampioană județeană, Zoia Neacșu. Florcscu și VictoriaInaugurată in prima decadă a lunii iunie, cea de-a 3-a ediție a „Cupei Scînteii tineretului la tenis14 continuă să ocupe un loc de seamă in programul amplelor manifestații sportive din sezonul estival. In orașele dunărene Tumu Măgurele și Zimnicea, ca și in multe alte localități din Cîmpia Bumazului, prima etapă — faza de masă pe asociații sportive — se desfășoară sub semnul unor dispute dirze, reunind un număr mare de elevi și tineri, pasionați ai sportului cu racheta. Pe această linie notăm că toate asociațiile sportive ale școlilor generale și ale celor cinci licee din Turnu Măgurele au organizat, incă din primele zile, concursuri pe clase și categorii de virstă (10—14 ani și 15—19 ani), întreceri care vor domina prima parte a vacanței de vară. Un frumos succes cunoaște și turneul de tenis inițiat de asociația sportivă a Grupului școlar de chimie din localitate, la care au luat startul 60 de e- ievi. Dintre competitori se remarcă tinerii Ion Savu și Gh. Mițoae, care candidează cu șanse la primul loc. In comuna Salcia. situată în apropiere de Turnu Măgurele, s-a declanșat un adevărat campionat de tenis, cu peste 100 de eleve și elevi. Pînă în prezent, cele mai bune rezultate le-au obținut Corina Văsui și Stelică Ciolacu.

pentru întrecerile noii e- a „Cupei Scînteii tineretu- fiind dornică să se numere, nou, printre protagonistelede iar- primul organi- a ocu-

M. LERESCU
★de cimp este în ju- nou.

cui doi s-a clasat finlandezul 
Pentti Kahma — 64,80 m. A- 
tletul neozeelandez Rod Di
xon a terminat învingător in 
cursa de 3 000 m, cu timpul de 
7'51”4/10, iar americanul Jim 
Bolding și-a adjudecat victo
ria în proba de 400 
duri cu 49**9/10.

Alte rezultate : 100 
madou Meite (Coasta 
deș) — 10**3/10 ; 1 500 
kashi Ishii (Japonia) 
3/10.

dete-pe

m gar-

m : A- 
de Fil

in : Ta- 
— 3’43’’

• „CUPA SPANIEI" Ia fot
bal a fost ciștigată de echipa 
Atletico Madrid care în finală 
a învins cu scorul de 1—0 
(1—0) echipa Saragossa. Uni
cul punct a fost marcat de 
Garate în minutul 25. Este 
pentru a 5-a oară cînd Atle
tico Madrid cucerește acest 
trofeu.

• PESTE 60 000 DE SPEC
TATORI au urmărit pe „Wald- 
stadion" din Frankfurt pe 
Main finala „Cupei R.F. Ger
mania" la fotbal, in care s-au 
imilnit formațiile Hamburger 
S.V. și F.C. Kaiserslautern. 
Fotbaliștii de la Hamburg S.V. 
au cucerit trofeul, ciștigind 
cu scorul de 2—0 (2—0), prin 
golurile marcate de Nogly 
(min. 22) și Bjoernmose (min.

întrecerile de în orașele de mai notăm că în Zimnicea sute de

Mulți dintre participanți s-au rodat in meciurile susținute in edițiile precedente ale acestei populare competiții, precum și la recentele concursuri de tenis din cadrul „Cupei tineretului", posedînd, la ora actuală, un frumos bagaj de cunoștințe tehnice. Eleva Gina Voiculescu, de la Liceul din comuna Olteni, campioană județeană în 1974 și 1975, ne spunea că s-a pregătit intens diții lui", dinconcursurilor finale pe tară de la Costinești. în sezonul nă, ea a luat parte la turneu de tenis în sală zat la Alexandria, undepat primul loc. iar în luna mai a ciștigat un alt concurs județean, întrecînd în meciul decisiv pe reprezentanta orașului Alexandria. Eleonora Bonțică, cu 2—1. Așadar, eleva din Olteni, care a deprins tainele „sportului alb" cu prilejul ediției inaugurale a „Cupei Scînteii tineretului", în 1974, acum se poate mîndri cu un buchet de victorii remarcabile și candidează, pentru ’a 3-a oară, la tricoul campioană.Revenind la nis organizate malul Dunării, aceste zile, laelevi petrec ore plăcute, evolu- înd pe dreptunghiurile de joc. în partide pasionante, cu răsturnări de scoruri și în care învingătorii sînt cunoscuți în ultimul moment. îndeosebi reține a- tenția turneul organizat de asociația sportivă a liceului din localitate, cu un număr de 80 de elevi, dintre care se detașează Virgil Stănescu, campion județean. Marcel Chirigiu, Joița Petra și Dina Păun. O largă popularitate cunosc și întrecerile ce se desfășoară pe cele două terenuri de tenis de la Liceul a- gricol din Alexandria,printre protagoniști pe tinerii Sorin Delcescu, Păulian Iulian Games, iar în concursul
avînd
Sirbu,

Tenisul dețul Harghita un sport „Practic, se joacă tenis, spune tovarășul Francisc Sprencz, doar în urma inițiativei „Scînteii tineretului44. Nu putem afirma că se bucură de așa mare popularitate ca alte discipline și nici nu ne putem lăuda cu o bogată bază materială în acest sens. Nu vrem să ne comparăm cu nici un alt județ, vreau doar să a- mintesc că se acționează în direcția creării condițiilor pentru ca tenisul să devină un sport de masă. în cadrul concursului nostru „Cea mai bună bază sportivă" acordăm un punctaj substanțial amenajării și construirii terenurilor de tenis".Preocupările nu rămîn fără rezultate. în numeroase localități se desfășoară acum pregătirile pentru etapa de masă a „Cupei Scînteii tineretului". La Gheorghieni, aspectul îngrijit al celor 6 terenuri existente în oraș sugerează atenția de care se bucură această disciplină sportivă. Ieri, printre candidații în competiție la un titlu de frunte, se antrenau, în cadrul unor meciuri amicale, medicul Tiberiu Matyas, juristul loan HersZeny, economistul Tiberiu Berla, elevii Tiberiu Madaras, Nicolae Nagy, Eva Bajtaian, Magdalena Raicovici și alții.— în etapa de masă, îșt vor disputa veleitățile — ne informează Eduard Palavits. unul dintre pasionații rachetei, — peste 150 de elevi; muncitori si alte categorii.Sufletul tenisului este, profesorul Antal Elekes.Organizarea de meciuri monstrative în localitățile țului, în cadrul duminicilor sportive, a devenit o tradiție în Harghita. începuturi, in această populară disciplină sportivă, există și în alte localități. Se impune însă o mai susținută activitate din U.T.C. și a cație fizică rii bazelor rînd, și învățării către mai mulți tindri.

aici.de- jude-

partea organizațiilor profesorilor de edu- în direcția construi- sportive. în primul tenisului de
MIRCEA BORDA

Dinamoviada de oinâ
cadrul „Cupei tineretu- in zilele de 26 și 27 iu- 
a.c., la baza sportivă 

s-au desfășurat
nte
„Băneasa" ____ ______ ______
întrecerile din prima ediție a 
Dinamoviadei de oină. La 
capătul unor întreceri ani
mate la care au participat 8

echipe din București 
alte asociații din țară, 
loc a revenit echipei „...._ 
nafă de cpt Nicolae Ghera- 
sim, care a ciștiaat. fără să 
fie învinsă.

și din 
primul 
antre-

AUREL RESTIVAN



PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Un nou stat independent-
Republica Arhipelagul SeychellesLa 28 iunie își proclamă independența și devine republic" Arhipelagul Seychelles, fostă posesiune colonială britanică din Oceanul Indian.

• Vicepreședintele Partidului Social-Democrat 
din R. F. Germania, Hans Koschnick

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, simbătă la amiază, pe Hans Koschnick, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat din Republica Federală Germania, președintele Senatului și primar al orașului Bremen, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită in tara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic E-

xecutiv. secretar al C.C. al P.C.R.In timpul întrevederii s-a a- preciat că. vizita in țara noastră a vicepreședintelui Partidului Social-Democrat constituie o expresie a dorinței comune de a promova relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat. de a întări colaborarea dintre România și Republica Federală Germania.Au fost abordate probleme ale relațiilor dintre cele două țări, relevindu-se. de comun acord, necesitatea de a se acționa pentru extinderea și adincirea in

continuare a raporturilor româno—vest-germane, pe baza respectării principiilor independenței, suveranității, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc. în acest cadru, s-a procedat la o trecere in revistă a posibilităților de amplificare a relațiilor de conlucrare dintre cele două țări. îndeosebi in domeniul economic.Convorbirea, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească, a prilejuit, totodată. un schimb de vederi cu privire la unele probleme actuale ale vieții internaționale.
• Președintele pârtii americane in Consiliul

economic româno-americanPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, simbătă dimineața, pe Milton Rosenthal, președintele Consiliului de administrație al companiei „Engelhard Minerals and Chemicals'*, președintele părții americane in Consiliul economic româno-american. care a participat la sesiunea de la București a consiliului.La întrevedere a luat parte tovarășul Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost de față Harry Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la București.în timpul convorbirii s-a relevat cu satisfacție faptul că relațiile româno-americane au parcurs. in ultimii ani. un curs ascendent și a fost subliniat rolul hotărîtor pe care l-au avut contactele la cel mai înalt nivel, de la București și Washington, în

țelegerile stabilite de președinții celor două țări pentru dezvoltarea și întărirea acestor raporturi, pe multiple planuri.Au fost examinate, in acest context, aspecte ale colaborării și cooperării economice, eviden- țiindu-se evoluția favorabilă, creșterea ponderii lor în ansamblul conlucrării prietenești dintre România și S.U.A. S-a apreciat că prin intrarea în vigoare a Acordului privind relațiile comerciale dintre România și S.U.A. și acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate s-au pus baze echitabile, trainice și de lungă durată colaborării economice româno-americane.în cadrul întrevederii a. fost , reliefată contribuția importantă a Consiliului economic româno- american in promovarea și extinderea schimburilor comerciale și a cooperării economice, industriale și tehnice dintre România și Statele Unite ale Americii. Totodată, s-a relevat însemnă

tatea actualei sesiuni a consiliului, manifestindu-se convingerea că rezultatele ei rodnice se vor reflecta in amplificarea și a- profundarea legăturilor economice, lărgirea ariei de cooperare, în intensificarea și diversificarea schimburilor comerciale.Convorbirea a scos in evidență dorința ccmună de a promova în continuare o cooperare reciproc avantajoasă in industrie, in domeniul tehnico-științific și in alte sectoare de activitate, de a pune in valoare toate posibilitățile pe care le oferă in acest sens economiile celor două țări. De ambele părți s-a apreciat că dezvoltarea multilaterală a relațiilor economice româno-americane este in folosul celor două țări, slujește la o mai bună cunoaștere și conlucrare între statele. și popoarele noastre, cauzei generale a destinderii și păcii in lume.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească.
• Președintele și vicepreședintele Agenției

pentru energia atomica din Canadaîn ziua de 26 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a primit pe John S. Foster, președintele Agenției pentru energia atomică din Canada, și pe A. M. Aikin, vicepreședinte al agenției.La primire a participat tovarășul Ion Ursu, președintele Comitetului de stat pentru energia nucleară.Oaspeții au exprimat șefului statului român întreaga lor gratitudine pentru întrevederea a- cordată, pentru posibilitatea o- ferită de a vizita unități de cercetare din țara noastră, de a se

întilni cu oameni de știință și specialiști români.în cursul convorbirii au fost evocate cu satisfacție relațiile de prietenie și colaborare care s-au statornicit și se întăresc continuu între România și Canada, în diverse domenii de activitate de. interes reciproc. S-a apreciat că aceste bune raporturi. precum și progresul celor două țări oferă condiții favorabile extinderii și intensificării conlucrării științifice și tehnologice, inclusiv pe tărîmul energiei atomice, de natură să contribuie la dezvoltarea economii

lor. statelor noastre, în folosul ambelor popoare, al înțelegerii și cooperării între națiuni.în cadrul schimbului de vederi s-a subliniat necesitatea accesului liber, nestingherit, al tuturor statelor la realizările legate de folosirea energiei atomice în scopuri pașnice, domeniu important al științei și tehnicii contemporane, cu profunde implicații pentru progresul societății omenești, pentru ridicarea nivelului de civilizație al tuturor popoarelor.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
AGENDA

tiî iordanieni au mai susținut spectacole asemănătoare, la casele de cultură ale sindicatelor din Slatina și Rîmnicu Vîlcea.
PLECĂRI... • - ",Duminică a plecat spre Abidjan tovarășul Constantin Oan- cea, adjunct al ministrului afacerilor externe, care va conduce delegația Republicii Socialiste România la lucrările primei părți la nivel ministerial a sesiunii a 61-a a Consiliului Economic și Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.).

★Duminică după-amiază. a părăsit Capitala, Erling Jensen, ministrul comerțului, industriei și turismului al Danemarcei, care a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.La plecare, pe Otopeni, oaspetele a tat de Ion Cosma, turismului, de alte oficiale.A fostNordberg, ceri a.i. al rești.

aeroportul fost salu- ministrul persoane

american, Roman Moldovan; președintele Camerei de Comerț și Industrie, de alte persoane oficiale.
SPECTACOLîn continuarea turneului pe care îl întreprinde în țara noastră, la invitația Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ansamblul național de cîntece și dansuri populare din Iordania a prezentat un spectacol pe scena Casei de cultură a sindicatelor din Pitești.Măiestria interpretativă a solilor artei populare iorda- niene a fost îndelung aplaudată de ppblicul piteștean. Artiș-

CRONICA U.T.C.Simbătă după-amiază s-a înapoiat in Capitală, venind de la Varșovia, delegația U.T.C.—U.A.S.C.R.. condusă de tovarășul Radu Enache, secretar al C.C. al U.T.C., care a participat la Intilni- rea tineretului și studenților din Europa.La sosire, pe aeroportul internațional București-Oto- peni, au fost prezente cadre ale U.T.C.—U.A.S.C.R..Au fost, de asemenea, de față reprezentanți ai Ambasadei R.P. Polone la București.
prezentprezent Sven Erik însărcinatul cu afa- Danemarcei la Bucu-

★Președintele părții americane în Consiliul economic româno- american. Milton Rosenthal, președintele Consiliului de administrație al Companiei „Engelhard Minerals and Chemicals", care a participat la lucrările cei de-a treia sesiuni a consiliului, a părăsit, duminică dimineață, Capitala.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Vasile Voloșeniuc, președintele Băncii Române de Comerț Exterior și președinte al părții române în Consiliul economic româno-

Orizonturi largi conlucrării 
prietenești dintre România 

si Turcia
In cronica raporturilor de prietenie și colaborare româno- turcă, vizita oficială pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o in Turcia. la invitația președintelui Fahri Koruturk, și a doamnei Emel Koruturk. s-a înscris ca un nou și remarcabil moment menit să deschidă largi perspective cooperării, pe planuri multiple intre cele două state, in interesul reciproc, al păcii, securității și progresului in Europa, in întreaga lume. Ospitalitatea de care s-au bucurat inalții soli ai poporului român, atmosfera de cordialitate și înțelegere in care au avut Ioc convorbirile, călduroasa primire rezervată de populația Ankarei și Istanbulului, au constituit mărturii elocvente ale relațiilor de stimă și respect reciproc, ale interesului ambelor părți pentru intensificarea apropierii, a conlucrării dintre România și Turcia.In evoluția ascendentă a prieteniei și colaborării româno- turce, un cadru deosebit de fertil l-a creat semnarea, anul trecut, a Declarației solemne comune, document care fundamentează normele și principiile legăturilor reciproce — pe baza deplinei egalități în drepturi și avantajului reciproc ; declarația exprimă hotărirea celor două părți pentru generalizarea in viata internațională a acestor norme și principii. Unul din factorii care au contribuit la intensificarea relațiilor dintre România și Turcia l-a constituit, între altele, dezvoltarea dinamică a schimburilor comerciale.Analizindu-se stadiul atins în colaborarea pe planuri multiple, în cursul recentului dialog la cel mai înalt nîvel, s-a relevat existența unor mari disponibilități de extindere a conlucrării prietenești. „In cursul convorbirilor^ — sublinia președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu — s-au reliefat atît posibilitățile, cît și dorința comună a României și Turciei de a amplifica cooperarea economică, schimburile economice,

ANKARA

Un strălucit spectacol 
al corului „MadrigaT'Un strălucit spectacol de gală a fost susținut simbătă seara, în sala Operei de stat din Ankara, de corul „Madrigal" al Conservatorului Ciprian Porumbescu.La spectacol au fost prezenți președintele Republicii Turcia, Fahri Koruturk, și doamna Emel Koruturk.Au participat, de asemenea, ministrul apărării, Ferit Me- len, alți membri ai guvernului turc, senatori și deputați, înalți demnitari, generali și ofițeri superiori, oameni de artă și cultură, membri ai corpului diplomatic.Au fost de față George Marin, ambasadorul României în cia, și membri aiDupă spectacol, Fahri Koruturk călduros pe artiștii o înaltă apreciereinterpretative, și s-a întreținut cordial cu artistul emerit Marin Constantin, dirijorul corului.

Tur- ambasadei.președintele i-a felicitat români, dînd măiestriei lor
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relațiile tehnico-științifice și culturale, precum și contactele politice la diferite niveluri in scopul asigurării unui progres mai rapid al țărilor noastre in toate domeniile, al adincirii cunoașterii și înțelegerii reciproce". Manifestind aceeași opinie, președintele Turciei. Fahri Koruturk arăta că .„Atmosfera de prietenie și colaborare, dominantă in convorbirile pe care le-am dus două zile la Ankara, a adincit sincerele noastre ginduri, că relațiile noastre bazate pe respect reciproc se vor întări și mai mult". Abordind rezultatele dobindite in extinderea raporturilor dintre popoarele și țările noastre, premierul Suleyman Demirel lc-a caracterizat drept „cel mai frumos exemplu de colaborare la cel mai inalt nivel intre țări cu sisteme politice, economice și sociale diferite".Pe plan bilateral, rodnicia vizitei este ilustrată, intre altele, in încheierea a numeroase acorduri, înțelegeri, de natură să dezvolte și mai mult cooperarea româno-turcă. O atenție deosebită s-a acordat conlucrării în domeniul economic și in special, formelor avansate de cooperare îu producție și cercetare.Schimbul de șederi privind evoluția situației internaționale a relevat cu satisfacție existența a noi posibilități de intensificare a conlucrării dintre cele două state, avind ca obiectiv întărirea procesului de destindere, făurirea unui climat de pace trainică, soluționarea marilor probleme ale iumii potrivit intereselor legitime ale tuturor popoarelor. în cursul convorbirilor a fost reafirmată însemnătatea principiilor înscrise în Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, necesitatea unor măsuri adecvate în domeniul reducerii pericolului unui nou război pe continent. Un loc de frunte in cadrul convorbirilor l-au ocupat problemele colaborării în Balcani. Potrivit politicii sale principiale, realiste, România, pornind de Ia interesele vitale ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor din regiune, a acționat și acționează pentru

dezvoltarea raporturilor de bună vecinătate, pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii, securității și progresului. Această politică a țării noastre, reafirmată și cu prilejul vizitei, s-a bucurat de o înaltă apreciere din partea gazdelor. Cele două țări s-au declarat favorabile participării la toate inițiativele și eforturile menite a intensifica cooperarea economică, tehnică, in alte domenii, între statele care conviețuiesc in Balcani. A- bordindu-se problema cipriotă, in contextul mai larg al soluționării diferendelor exclusiv pe cale pașnică, convorbirile au relevat cerința ca această problemă să fie reglementată pe baza respectării independentei, suveranității, integrității teritoriale și a nealinierii Ciprului, prin conviețuirea pașnică a celor două comunități cipriote. în numeroase alte aspecte ale vieții internaționale, cum sint necesitatea lichidării decalajelor, instaurarea unei noi ordini economice in lume, urgența unor pași eficienți în domeniul dezarmării generale și complete, căile de înfăptuire a unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu, rolul sporit al O.N.U. în menținerea păcii și securității în ÎU- treaga lume, cele două tă$’-%. așa cum rezultă și din Comunicatul comun semnat de șefii de stat ai României și Turciei —r au manifestat o similitudine a punctelor de vedere.Poporul nostru, tineretul român, angajat plenar intr-un e- fort unitar menit să dea viață sarcinilor hotărite de partid de a înălța România pe noi culmi de civilizație și progres, urmărind în același timp cu interes vital soarta păcii, evoluția colaborării internaționale, salută cu deplină satisfacție rezultatele vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu în Turcia, ca o contribuție de cea mai mare însemnătate la evoluția ascendentă a prieteniei și colaborării româno-turce, la crearea atmosferei de pace, securitate și cooperare, în zona Balcanilor, pe continentul nostru, în întreaga lume.
IOAN TIMOFTE

Cu prilejul încheierii acordului dintre Marea Britanie și Seychelles, primul ministru al guvernului Insulelor Seychelles, James Mancham, președintele desemnat al noului stat independent, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că nici o bază militară nu va fi permisă pe teritoriul insulelor și că țara sa nu va avea armată. Guvernul va fi format dintr-un prim- ministru și zece miniștri, iar Parlamentul va fi compus din 25 de deputați.Liderii celor două partide politice din Seychelles, P.D.S. — Partidul Democratic din Seychelles _ Și p.u.P.S. — Partidul Unit Popular din Seychelles —, James Macham și, respectiv. Albert Rene au căzut de acord asupra menținerii actualei coa-
Turneul ansamblului 

„Cununa Car păți lor" 

în S.U.A.Participant în calitate de mesager al artei populare românești la „Festivalul folcloric american" prilejuit de bicentenarul independenței S.U.A., ansamblul „Cununa Carpaților" s-a bucurat de unanime aprecieri pozitive la adresa spectacolelor susținute. Programele sale de o elevată ținută artistică au întrunit elogiile conjugate ale specialiștilor și ale spectatorilor.O expresie elocventă __ a prestigiului artiștilor români o constituie și faptul că la acest festival organizat de renumitul complex muzeistic american „Smithsonian Institution", manifestare care a reunit formații de amatori din 40 de țări, ansamblului „Cununa Carpaților" i s-a rezervat una din principalele scene ale satului festivalului. în legătură cu calitatea spectacolelor, directorul festivalului a declarat : „Mulțumim guvernului României pentru trimiterea „Cununei Carpaților" la sărbătorirea bicentenarului independenței noastre".în prezent, ansamblul român se află Ia Philadelphia, de unde urmează să plece pentru a susține spectacole la Montgomery, Alabama și în cîteva din orașele importante din zona marilor lacuri : Detroit, Cleveland și Salem. Ansamblul va oferi, de asemenea, un spectacol la sediul O.N.U. din New York.

liții guvernamentale și după proclamarea independenței, alegerile generale urmind a fi organizate în anul 1979. în perspectivă, P.S.D. dorește ca viitorul insulelor să evolueze in sensul unei cit mai mari apropieri de Marea Britanie, in timp ce P.U.P.S., fără să respingă total asemenea legături, dorește o apropiere mai mare de Organizația Unității Africane, optînd pentru o serie de reforme, printre care și reforma agrară.
Arhipelagul Seychelles gru

pează 92 de insule, cu o supra
față de 300 kmp și o populație 
de 60 000 de locuitori. Descope
rit de portughezi, arhipelagul a 
fost ocupat, in 1742, de fran
cezi. care i-au dat numele in 
amintirea vicontelui Moreau 
de Sechell, controlor general al 
finanțelor pe vremea lui Louis 
al XV-lea. Cind englezii au in
trat în posesiunea arhipelagu
lui, în 1810, ei s-au mulțumit să 
adauge un „y“ numelui fran
cez.

Viitorul stat, a cărui capitală 
va fi Victoria (situată in Insula 
Mahe), va redobindi suveranita
tea asupra celor trei insule de
tașate de arhipelag in 1965 
(Aldabra, Desroches și Farquhar) 
și puse la dispoziția Statelor 
Unite pe o perioadă de 50 
de ani.

Punct strategic important in 
Oceanul Indian, Seychelles 
dispune din 1972 de un aeroport 
in Insula Mahe și are ca prin
cipală sursă de venit turismul. 
Numărul vizitatorilor străini ai 
insulei a crescut de la 4 000, in 
1971, la 35 000 in anul 1975, iar 
industria turistică oferă locuri 
de muncă pentru 8 000 de per
soane.

Lucrările primei sesiuni 
a Adunării Naționale a 

întregului VietnamLa Hanoi, lucrările primei sesiuni a Adunării Naționale a întregului Vietnam au continuat pe comisii și grupuri de lucru. După cum relatează agenția V.N.A., în luările lor de cuvînt, delegații și-au exprimat adeziunea față de concluziile cuprinse- în raportul politic prezentat de Le Duan, prim-secre- tar dl C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam. Deputății își exprimă acordul față de linia de construire a socialismului, față de direcțiile principale ale politicii interne șr- externe a Vietnamului. Au fost făcute propuneri privind diferi-;* te aspecte ale vieții economica- și social-politice, ale conduceri^ economiei vietnameze în noua etapă de dezvoltare a țării. ;
Alegerile prezidențiale din Portugalia

Comunicatul comun iugoslavo-sirianLa Belgrad a fost dat publicității comunicatul comun iu- goslavo-sirian, privind vizita o- ficială de prietenie întreprinsă în R.S.F. Iugoslavia de președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad. Documentul evidențiază că în cursul convorbirilor s-a efectuat un larg schimb de opinii in legătură cu principalele probleme ale situației politice internaționale. Abordind aspecte ale situației din Orientul Apropiat, președinții Hafez El-Assad și Iosip Broz Tito și-au exprimat profunda îngrijorare pentru absența unor măsuri concrete pe planul soluționării crizei din regiune, „care a intrat într-o fază foarte critică și periculoasă", subliniind necesitatea unor măsuri urgente pentru găsirea u- nei soluții de și trainice.Comunicatul asemenea, că dat la un schimb păreri in legătură cu pregătirile ce se fac în vederea apropiatei Conferințe Ia nivel inalt de la Colombo, a țărilor aliniate, remareînd, context, necesitatea în continuare, de < ținute pentru asigurarea succes deplin al reuniunii.Cei doi președinți au consta-

tat cu satisfacție că dintre cele două țări tă cu succes în toate pe baza principiilor nealiniere, prieteniei ritul înțelegerii reciproce și au accentuat că există posibilități favorabile pentru extinderea, in continuare, a relațiilor bilaterale și dezvoltarea lor.

ansamblu justecomun relevă, de părțile au proce- detaliat de
ne-, în acest depunerii, eforturi sus- unui

relațiile se dezvol- domeniîle, politicii de și în spi-

în Portugalia s-au desfășurat duminică alegeri prezidențiale. Centrele de vot au fost deschise la ora 7.00 Gmt pînă la ora 18.00 Gmt, pentru a permite celor aproximativ 6 500 000 de alegători (vîrsta minimă a electoratului fiind 18 ani) să-și exprime opțiunea in ce privește viitorul șef al statului.La președinția republicii au candidat generalul Ramalho Eanes, șeful Statului Major al forțelor armate terestre, primul ministru, amiralul Jose Pinheiro

de Azevedo, Octavio Pato. m.embru al Secretariatului Comitetului Central și al Comisiei Politice a Partidului Comunist Portughez, și maiorul Otelo Saraiva de Carvalho, fost șef al Comandamentului Operațional Continental (Copcon).Potrivit Constituției Portugaliei și deciziilor Secretariatului tehnic pentru problemele electorale, va fi considerat ales candidatul care va obține cel puțin 53 la sută din voturile exprimate.

UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI 
CASA DE CULTURĂ A SECTORUL I, 
str. Slătineanu nr. 16, telefon : 11 98 68

ANUNȚĂ':

deschiderea următoarelor cursuri:

— DACTILOGRAFIE — SECRETARIAT TEHNIC 
cu durata de o lună și două luni
metodele cele mai rapide și moderne

— COSMETICA
— BATERIE (percuție)
— AUTOAPĂRARE (Judo)

Informații la telefon : 11 98 68. 
înscrierile se fac zilnic, la sediul Casei de Cultură.
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• „AMARTIZARE" AMINATA. Un purtător de cuvînt al N.A.S.A. 
a anunțat că „aterizarea" pe planeta Marte a sondei spațiale 
„Viking-1“, care era prevăzută pentru 4 iulie, a fost aminată. 
Fotografiile luate în ultimele zile de sonda care evoluează, de 
la 19 iunie, pe o orbită marțiană, au demonstrat că locul 
ales pentru „amartizare" este mult prea accidentat, cu nume
roase cratere. Or, instalațiile speciale ale sondei nu-i permit 
să se așeze pe o pantă cu o înclinație mai mare de 19 grade. 
Ca urmare, trebuie ales un nou loc de „amartizare", probabil 
în apropierea celui avut în vedere inițial. • CANICULA. In 
întreaga Franță s-au înregistrat temperaturi foarte ridicate 
pentru această perioadă a anului. Mercurul termometrelor s-a 
ridicat vineri în capitală pînă la 33 grade la umbră, după ce in 
ziua precedentă ajunsese la 33,4 grade. Astfel de recorduri °e tem
peratură nu au mai fost înregistrate la Paris din anul 1873. • VEN
DETTA. Zece persoane au fost arestate în Calabria, implicate în- 
tr-una din ultimele vendette italiene, care a provocat 25 de decese 
într-un an și jumătate. Persoanele arestate fac parte din două 
clanuri adverse, hotărite să continue la nesfîrșit vechea 
dușmănie familială. Un mic amănunt: și unii și ceilalți au 
uitat motivul real al discordiei. Poliția a lansat alte 38 de 
mandate de arestare, sperînd să pună, astfel, capăt vendettei. 
• TRANSPLANT. Un grup de specialiști de la Universitatea din 
Texas au reușit să transfere un embrion de cinci zile de la 
o maimuță din specia babuinilor la o altă femelă, se apreciază 
că reușita acestei experiențe va avea o importanță deosebită 
în remedierea sterilității și în studierea procesului de creștere 
și dezvoltare a embrionului uman. • ÎNCERCARE DE TRA
VERSARE A ATLANTICULUI. Americanul Karl Thomas, care 
a decolat vineri de la o bază navală de pe coasta răsăriteană a 
S.U.A. la bordul unui balon umplut cu heliu, intenționînd să 
ajungă la Paris, se afla, simbătă, la o distanță de 360 km de 
punctul de decolare. In cazul în care tentativa sa se va în
cheia cu succes. Karl Thomas va deveni primul om care a 
reușit să traverseze Oceanul Atlantic fără escală. • FESTIVALUL 
DE JAZZ care s-a deschis la Newport (Rhode Island) va oferi 
timp de 10 zile amatorilor de acest gen de muzică o inge
nioasă și deosebită îmbinare de clasic și modern, incluzînd, 
între altele, o retrospectivă Duke Ellington în patru concerte, 
alături de muzica electronică a Iul Billi Cobham și a orchestrei 
George Duke. Festivalul se va desfășura alternativ la New
port și Waterloo Village, o mică localitate rurală conservată 
încă din secolul al XVIII-lea, în statul New Jersey. • O NOUA 
BANCNOTA. începînd cu 28 iunie, Banca Italiei va pune în 
circulație o nouă bancnotă în valoare de 20 000 de lire. Desenul 
bancnotei reprezintă, pe o parte, un autoportret al lui Tizian, 
iar pe cealaltă, reproducerea unei lucrări a artistului renascentist.

Reforma sistemului de ocrotire a sănătății. extinderea instituțiilor sanitare și organizarea rețelei acestora în conformitate cu obiectivele de justiție socială ale revoluției peruane constituie, în prezent, o preocupare de înaltă prioritate a guvernului. Este în curs de elaborare „Legea sănătății", care, înainte de aprobare, va fi supusă dezbaterii publice. Această lege va însemna o contribuție de seamă la ansamblul reformelor prin care, in ultimii ani, se modifică structurile economice și sociale peruane lichidîndu-se inegalitățile și injustițiile flagrante din trecut.Fenomenele de subdezvoltare, astăzi în curs de înlăturare, au reflectat lipsa u- nei politici de ridicare economică și so-

cial-culturală a maselor, în special din mediul rural, imposibilitatea accesului acestora la serviciile medicale, concentrate în localități urbane și, mai ales,
nomic schimbat față de cel din trecut. Reforma agrară din Peru — aflată în faza finală —, programele și proiectele de industrializare a provinciilor, reforma e-

PERU: MĂSURI PENTRU
OCROTIREA SĂNĂTĂȚII

în capitală. Această situație era ilustrată, de pildă, prin gradul inalt al mortalității infantile : din 1000 de copii nou născuți, 115 mureau înainte de a împlini virsta de un an.Legea sănătății urmărește să pună serviciile medicale și instituțiile sanitare în slujba întregii populații într-un context social-eco-

u u

ducației și alte măsuri cu caracter economic și social, au deschis perspective noi pentru majoritățile naționale, altădată oropsite și a- suprite, creîndu-se, astfel, un cadru a- decvat și pentru soluționarea globală a problemelor de protejare a sănătății populației. Un prim pas de mare importanță în această di-

rectie l-a constituit producția in țară a medicamentelor de bază și desfacerea lor la preturi accesibile pentru mase. „Programul medicamentelor" a fost completat de „Programul Secigra-Sa- lud" — asistență medicală acordată de absolvenții facultăților de medicină în mediul rural. A- ceasta a Însemnat prima acțiune pe scară națională pentru asigurarea de servicii medicale in vaste regiuni rurale.Noua lege a sănă- ..... . .... o politică integrală in intății va instituiacest domeniu, concordanță cu noile realități naționale, cu schimbările pe care procesul revoluționar le realizează în viața economică și socială a tării.
EUGEN POPCorespondent Agerpres
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PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT• DUMINICĂ, în întreaga Al- gerie s-a desfășurat referendumul pentru aprobarea „Cartei Naționale", program de acțiune ce fundamentează opțiunile politice și economice ale tării pentru perioada viitoare.Rezultatele oficiale ale referendumului vor fi date publicității marți.• CURTEA SUPREMĂ A S.U.A. a adoptat o hotărîre in baza căreia standardele federale privind limitarea poluării mediului ambiant nu vor putea fi încălcate pe motivul că respectarea lor este imposibilă punct de vedere economic tehnologic.• POTRIVIT DATELOR BLICATE de presa vest-germa- nă, in urma acidentelor de muncă înregistrate în R.F.G. în anul 1975 și-au pierdut viata peste 3 400 de persoane.

din sau
PU-

ALGER SE DESFA- lucrările unei reuniuni

trol (A.O.P.E.C.). Participanții examinează căile și mijloacele de utilizare sporită a flotei țărilor arabe în transportul petrolului.• LA UNIVERSITATEA CENTRALA A VENEZUE- LEI „U.C.V." a avut loc vernisajul expoziției de fotografii „Constantin Brâncuși" din seria de manifestări dedicate centenarului nașterii marelui sculptor român.

• IN LUNĂ MAI, prețurile au crescut în Franța în medie cu 0,8 la sută. Această creștere de prețuri face ca rata inflației, în perioada mai 1975 — mai 1976, să fie de 9,5 la sută, deși unele previziuni guvernamentale indicau 8,5 la sută. în martie și aprilie, creșterea medie lunară a preturilor a fost de 0,9 la sută.• GUVERNUL REPUBLICII IRLANDA a anunțat majorarea cu 5 la sută a tarifelor pentru electricitate.
Secetă în Europa Occidentală

• LASOARAa Comisiei experților economici și juridici ai Organizației Țărilor Arabe Exportatoare de Pe-

Seceta care a cuprins regiuni întinse din R.F. Germania îi preocupă tot mai mult pe fermieri — a declarat ministrul agriculturii, Josef Ertl, într-un interviu apărut în „Koelnische Rundschau". Efectele secetei asupra producției agricole, a spus el, sînt de lungă durată. Cele mai afectate regiuni sînt văile Rinului. Moselei și Mainu- lui, unde temperaturile din ultimele zile au fost între 33 și 35 grade Celsius la umbră. La Karlsruhe, căldura a provocat

cîteva accidente cardiace în rindul populației.Seceta își face resimțite efectele și în Sardinia, autoritățile locale recurgînd în unele localități la raționalizarea apei. Pentru populația acestei insule italiene, alimentarea cu apă reprezintă, în aceste condiții, o problemă deosebit de grea, mai ales că instalațiile sînt învechite și față necesităților. hidraulice nu mai fac
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București piața „Scînteli" Tel î 17 S0 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi și instituții — Tiparul s Combinatul Poligrafic „Casa ScinteU". 
Cititorii din străinătate se pot abona prin 1LEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Grivlțel nr. 64—66, P.O.B, 2001 telex 011226, București. 40 362


