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PLECAREA DELEGAȚIEI P. C. R„ 
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCII, 

la lucrările Conferinței partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa

Cu rezultate deosebit de rodnice pentru relațiile 

de colaborare româno-siriene, ieri s-au incheiat

CONVORBIRILE DINTRE PREȘEDINȚII 
NICOLAE CEAUȘESCU 
SI HAFEZ AL-ASSAD

Semnarea Comunicatului comun
Delegația Par.idului Comtmij- 

Roman. condusă de tovarâsui 
Nicolae Ceausescu. secretar ge
neral al Pamnul.r r
Român. care va participa la te- 
crănie Conferințe partidelor 
comuniste și muncitorești di*. 
Europa, a plecat, luni după- 
amîază. la Berlin.

Din delegație fac parte tova
rășii Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv,

secretar al C.C. al P.CJL Du
mitru Popescu. membru al Co- 

cretar al CC al P.C.R- Stefan 
Andrei. membru supleant ai 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.CJL, 
Stefan Voi cu, membru al C.C. 
al P.C.R- Vasue Sandru, adjunct 
de șef de secție la C.C. ai P.C.R.

Tfvarâșul Nicolae Ceaușescu 
a fost condus, la plecarea de pe

aeroportul Otopeni, de tovarășa 
Elena Ceaușescu; de tovarășii 
Manea Mânescu, Gheorghe Cioa
ră. Lina Ciobanu. Janos Faze- 
kas. Petre Lupu. Paul Nicules- 
cu. Gheorghe Oprea. Ion Pățan, 
Gheorghe Radulescu. Leonte 
Răutu. Iosif Uglar. Ilie Verdeț. 
Stefan Voitec. Iosif Banc. Mihai 
Dalea. Mihai Gere. Nicolae 
Glosam Ion Ionițâ. Vasile Patili- 
net. Ion Ursu. de membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului,

de conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

A fost prezent ambasadorul 
Republicii Democrate Germane 
ia București, Hans Voss.

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

La ora 18.30. aeronava oficială 
a decolat. îndreptindu-se spre 
capitala R. D. Germane.

SOSIREA LA BERLIN
BERLIN 28 (Agerpres). — De

legația Partidului Comunist Ro
mân. condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge- 
3M>. al Partidului Comunist 
TOmâ.-.. a sosit luni seara ia 
Berlin in vederea participării 
la lucrările Conferință partide
lor comuniste si muncitorești 
din Europa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general a! Partidului 
Comunist Român, membrii de

legației partidului nostru. eu 
fost salutați la aeroportul Schoe
nefeld. cu deosebită căldură, de 
tovarășii Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G.. 
Hermann Axen. membru al Bi
roului Politic, secretar al CC. al 
P.S.U.G.. Heinz Hoffmann, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G.. Erich Mielke, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G- Horst Sindermann. 
membru al Biroului Politic al

CC a! P S.U.G.. TCilli Stoph. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. a! P.S.U.G.. Paul Venter, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. și 
Joachim Hermann, membru su
pleant al Biroului Pol'tic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășul Erich Honecker iși 
string miinile îndelung și se 
îmbrățișează prietenește. Pio
nieri oferă secretarului general

al Partidului Comunist Român., 
membrilor delegației, buchete de 
fiori.

La sosire erau prezenți, de a- 
somenea. ambasadorul Republi
cii Socialiste România în R. D. 
Germană. Constantin Ni;ă,r..*.țn- 
bri ai ambasadei.

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

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, și 
•ecretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președinte
le Republicii Arabe Siriene, Ha- 
fei Al-Assad. au semnat, luni, 
28 iunie, in cadrul unei ceremo
nii. Comunicatul comun.

In prezența celor doi pre
ședinți. au fost semnate, în 
r-jatmuare. planul de colaborare 
:»^omeniul sănătății, Conven- 
:..t sanitar-veterinară și Proto-

colul privind aplicarea acesteia, 
Acordul, privind colaborarea și 
cooperarea în domeniul poștelor 
și telecomunicațiilor, Acordul 
privind cooperarea tehnico-ști- 
ințifică, de către Ion Pățan, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, și Abdel Halim Khad- 
dam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul a- 
facerilor externe. De asemenea, 
s-a semnat Programul de apli
care pentru anii 1976—1977 a

Acordului de cooperare cultu
rală înfcheiat între guverne!» 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Arabe Siriene, de 
către Dumitru Popescu. pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, și Fawzî 
Al-Kayali, ministrul culturii și 
orientării naționale.

După semnarea documente
lor, cei doi șefi de stat și-au 
strîns miinile cu căldură, s-au 
îmbrățișat cu prietenie.

Președinții Nicolae Ceaușescu

au pa:
Emil 
Jar. os

ticipat 
Bobu. 
Faze- 
vice-

Din cronica 
întrecerii nteciste TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

» • J

și Hafez Al-Assad au rostit, 
apoi, alocuțiuni.

La solemnitate 
Manea Măr.escu. 
Gheorghe Cioară,
kas. Angelo Miculescu, 
prim-ministru al guvernului. 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, alți membri 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale.

Au luat parte persoanele ofi
ciale care l-au însoțit pe șeful 
statului sirian in vizita sa ip 
țara noastră.

Cuvîntul președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntul președintelui

HAFEZ AL-ASSAD
Dragă prietene președinte As

sad,

Stimați prieteni și tovarăși,

Doreec să exprim satisfacția 
noastră pentru faptul că vizita 
dumneavoastră tn România — 
deși scurtă — a fost deosebit 
de rodnică și se Încheie cu re
zultate bune pentru relațiile 
dintre țările noastre.

Documentele care au fost 
șemnate cu puțin înainte, pre
cum si Comunicatul comun pe 
care l-am semnat împreună dau 
goi dimensiuni relațiilor de co
laborare româno-siriene. des
chid perspectiva amplificării lor 
In toate domeniile de activitate.

Schimbul de păreri pe oare 
l-am făcut în aceste zile, atit 
cu privire la relațiile bilaterale, 
cit și la problemele internațio
nale — inclusiv Ia 
Orientului Mijlociu

tuației din Liban —, a demon
strat identitatea sau apropierea 
punctelor noastre de vedere. 
El a evidențiat dorința co
mună de a acționa pentru so
luționarea democratică a pro
blemelor complexe ce preocupă 
lumea contemporană, precum și 
pentru realizarea unei păci 
drepte și trainice in Orientul 
Mijlociu, pentru rezolvarea pro
blemei libaneze pe calea trata
tivelor între părțile 
din Liban, pentru 
păcii.

Peste puțin timp
spre patrie. Vâ rog să duceți 
cu dumneavoastră cele mai a- 
lese sentimente de prietenie și 
solidaritate ale poporului ro
mân față de poporul prieten 
sirian.

. Urez 
trainică 
poarele 
p lăuze).

Dragă prietene președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați prieteni,

o întilnire scurtă, 
o intilnire densă in 

activitatea, cu o 
de semnificații pro-

problemele, 
și ale si

interesate 
restabilire»

veți pleca

o colaborare tot mai 
între partidele și po- 
român și sirian ! (A-
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială 
de prietenie în Republica 

Socialistă România 
a secretarului general al 

Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii 

Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad

Am semnat astăzi aceste do
cumente, cu puțin timp înainte 
de a părăsi țara dumneavoastră 
prietenă.

Vreau să reconfirm încă o 
dată sentimentele sincere cu 
care plecăm, semnificația pro
fundă a tuturor înțelegerilor 
care au fost convenite în cadrul 
întrevederilor noastre. A fost

intr-adevăr 
Insă a fost 
ce privește 
multitudine 
funde, in care esențialul ii re
prezintă raporturile de prietenie 
și înțelegere reciprocă dintre 
popoarele noastre. Aceste sen
timente, aceste sensuri profunde 
au caracterizat toate intrevede- 
rile noastre. în toate 
în care noi am 
ele au demonstrat,

(Continuare in pag.

domeniile 
acționat, 
o dată

a IlI-a)

• Prin aplicarea inițiativei 
.Aă lucrăm la » pârii de ring", 
cele 187 de tinere de la Filatura 
de bambac Slobozia care reali
zează fire fine, au asigurat de
pășirea producției globale indus
triale in per:ca*ia care a trecut 
de la inceputul anului cu aproa
pe 3 milioane lei. (TITI CON
ST ANTIN' ESC C1.

• Sub genericul lucrăm o 
zi pe lună cu carburanți din 
economii". tinerii de la 
V.M.T.CJ. Vatra Domei an eco- 
nimisit pini in prezent circa 5* 
tone benzină și 4 tone ulei. Ur
mărind același obiectiv al redu
cerii consumurilor de materii 
prime și materiale, tinerii spe
cialiști de la I.R.A. Suceava au 
optimizat croirea la containerele 
de lj tone ; folosind la alte re
pere deșeurile rezultate ei au ri
dicat coeficientul de utilizare a 
metalului de la 0,7 la 0A2 eco
nomisind, in acest fel, 15 tone 
metal. (ALEXANDRU AMA- 
RIUCĂI).

• La Fabrica de mobilă din 
orașul Sfintu Gheorghe. județul 
Covasna. 
Însemnat 
uteciști o activitate intensa con
sacrată ambalării și livrării la 
termen a produselor destinate 
exportului. Lucrările executate 
de ei se ridică la peste 30 mii 
lei. (UTO BELA).

ultima săptămină a 
pentru colectivul de

Plecarea din Capitală

Relatarea ceremoniei de pe aeroportul Otopeni în pag. a 3-a

a primit pe consilierul politic personal
al președintelui Comitetului Executiv

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. a 
primit pe Ham El Hassan, con
silier politic personal al pre
ședintelui Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Elibera
re* Palestinei, care se află in
tr-o scurtă vizită in țara noas
tră.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae CeaWesc-u un me
saj de prietenie din partea lui 
Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat președinte-

Iui Comitetului Executiv 
O.E.P. un salut prietenesc.

In timpul întrevederii au fost 
discutate aspecte ale bunelor 
relații de prietenie și colaborare 
dintre P.C.R. și O.E.P.. dintre 
poporul român și poporul pa- 
iest.nian. De asemenea, s-a fă
cut un schimb de păreri in pro
bleme actuale ale vieții politice 
internaționale, ale luptei pentru 
destindere, colaborare și pace și,, 
în acest cadru, au fost exami
nate probleme legate de instau
rarea unei păci trainice și drepte 
In Orientul Mijlociu.

Au fost discutate, totodată, 
probleme privind situația din

Liban, exprimindu-se îngrijo
rarea față, de agravarea conflic
tului din această țară, precum 
ș dorința de a se ajunge la 
instaurarea Iiniștei și păcii, fo- 
losindu-se în, acest scop calea 
tratativelor, politice, și nu p în
fruntare militară, asigurîndu-se 
evitarea amestecului străin in 
viața poporului libanez, respec
tarea independenței, suveranită
ții și integrității Libanului, a- 
ceasta slujind cauzei generale a 
securității și păcii în Orientul 
Mijlociu și in lumea întreagă.

întrevederea • s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

CAMPANIA AGRICOLĂ
In avanpremiera griului

SECERIȘUL ORZULUI
• Pînă în prezent a fost recoltat orzul pentru boabe de pe 11 100 hectare • 
Stadiul de maturizare a lanurilor impune sporirea vitezelor zilnice de recol 

tare I
La nivelul actual de dotare 

tehnică» și prin experiența do
bândită, secerișul orzului, lucrare 
care deschide campania griului, 
se poate încheia în unitățile a- 
gricole în interval de 3—4 zile. 
Primele zile ale acestei sâptă- 
mîni constituie, în acest sens, 
o perioadă de maximă concen
trare pentru finalizarea lucrării. 
Din 'situația înregistrată la mi
nisterul de resort rezultă că 
pînă ieri au fost recoltate 11100 
ha orz pentru boabe, secerișul 
acestei culturi fiind declanșat în 
unitățile cooperatiste din 10 ju
dețe ale țării. Raportată la su
prafața totală, producția recol
tată reprezintă insă numai 5 la 
sută, fapt care impune sporirea 
vitezelor zilnice de înaintare in 
lan. deoarece culturile s-au ma
turizat mai ales in județele 
Constanța. Tulcea, Teleorman, 
Ilfov și Brăila. Față de județele 
vecine — Ialomița, Dolj. Mehe
dinți — situate in aceeași zonă 
de cultură, unde suprafețele re
coltate depășesc 20 la sută. în 
cele amintite anterior procentul 
de realizări este cuprins între 
3 și 13 la sută. Prin organiza-

rea judicioasă a muncii și folo
sirea întregului parc de utilaje 
destinat acestei lucrări, în Dolj 
au fost recoltate peste 2 600 ha, 
in Ialomița 2 680 ha, iar în Me
hedinți peste 1100 ha. Cele 244 
ha recoltate în județul Constan
ța și sub 100 ha în județul Tul- 
cea, evidențiază că aici progra
mele operative de seceriș nu 
sint ’ respectate în totalitate, 
faptul că unele unități agricole 
nu au declanșat lucrarea, cu 
toate că lanurile au ajuns la 
maturitate. Realizarea ritmică a 
recoltatului la orz este cu atit 
mai necesară cu cit cea mai 
mare parte a suprafețelor eli
berate sint destinate semănatu
lui culturilor succesive, din care 
în principal pentru porumb, de 
pe care, printr-o atentă îngri
jire, se poate obține o a doua 
recoltă de boabe. Modul în care 
acționează cooperatorii și me
canizatorii din Salcia, Gîria 
Mare, Obirșia de Cîmp — județul 
Mehedinți, Segarcea, Bîrca, 
Giurgița, Poiana Mare — jude
țul Dolj, Cobadin, Casimcea, 
Plopeni, Chirnogeni — județul 
Constanța atestă, prin realizările

obținute, că recoltatul orzului, 
privit cu seriozitate și disciplină, 
poate fi încheiat în cel mai 
scurt timp, constituind totodată 
o ..repetiție generală11 a seceri
șului griului care se va declanșa 
în următoarele zile.

• Primele suprafețe recoltate, 
primele producții record. In spri
jinul afirmației noastre că o re
coltare operativă și la timp a 
orzului favorizează obținerea u- 
nor producții mari este exem
plul unităților agricole coopera
tiste Purani, Buzescu, Tr. Mă
gurele din județul Teleorman. 
De pe 180 ha cultivate cu orz 
mecanizatorii din Purani, care 
au recoltat in totalitate supra
fața, au realizat aproape 6 000 
kg la ha. iar la C.A.P. Buzes
cu pe 170 ha producția medie 
obținută se ridică la peste 4 000 
kg la ha. Concomitent s-a trecut 
la semănatul culturilor duble de 
porumb : Nenciulești — 25 ha, 
Segarcea Vale — 44 ha, Troianu 
— 30 ha.

ȘTEFAN DORGOȘAN
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CAMPANIA AGRICOLĂ

întreg satul în cimp
Ziua de duminică a debutat în 

județul Mureș cu cer senin și 
mulți oameni pe cimp. Pentru 
unitățile agricole a fost o zi 
obișnuită. Treburile cimpului, 
multe în această perioadă, soli
cită contribuția tuturor locuito
rilor satelor. Cositul și depozita
tul furajelor, prașila a doua la 
porumb, întreținerea culturilor 
de legume, recoltatul acestora 
sint citeva din lucrările ce stau 
in atenția cooperatorilor, organi-

PE ȘANTIERELE MUNCII
Peste 500 de elevi de 

la liceele industriale de con
strucții civile și industriale din 
Iași, participă alături de con
structorii ieșeni la realizarea 
unor obiective de investiții din 
municipiul Iași și împrejurimi
le lui. Integrați in brigăzile 
muncitorilor, tinerii 
la ridicarea unor 
social-economice — i 
mine, școli, locuințe în cartie
rele Mircea cel Bătrin și A’e- 
xandru cel Bun din Iași — 
precum și la ridicarea unor 
construcții în agricultură — la 
I.A.S. Iași — fermele Movileni și 
Dancu. Aceste ample acțiuni 
inițiate de ^omitetul județean 
Iași al 
formarea 
structori.

lucrează 
edificii 

creșe, că-

zațiilor U.T.C. de la sate. Spu
nem .toți locuitorii satelor, deoa
rece 'popasul în citeva localități 
mureșene ne-a prilejuit intilni- 
rea in postură de lucrători ai 
ogoarelor a diferite categorii de 
cetățeni, locuitori in comune și 
sate.

— Zilnic, deci și astăzi, ne in
formează tovarășul Eugen Ne
meș. președintele C.A.P.-ului 
din Aeățari, lucrează pe ogoare 
in jur de 500 de oameni, coope
ratori, elevi, navetiști. Grăbim 
prașila a patra pe cele 170 
ha cultivate cu sfeclă de 
zahăr, prașila a doua pe 
cele 485 ha semănate cu porumb. 
30 de atelaje și 3 remorci trans
portă furaje. S-a executat a 
.doua stropire la cartofi și a pa
tra la vie.

In parcela Alta! citeva zeci de 
oameni prășesc. Printre ei Ale
xandru Adoriani, contabil șef la 
C.A.P., Ernest Laszlo, directorul 
școlii, Beniamin Farkaș. șef de 
garaj, tinerii Ștefan Szatmari, 
Ștefan Toth, Gheorghe Bucur, 
muncitorii Francisc Szfics, Ale
xandru Albert și alții ; i-a adu»

aici aceeași dorință : participa
rea concretă la executarea cali
tativă a tuturor lucrărilor care 
pot asigura o producție sporită 
de cereale. Pe malul Mirajului, 
ferma legumicolă. Sector care se 
mindrește deja cu unele rezulta
te. Au fost livrate către consum 
3 vagoane de varză. 25 tone ro
șii. 10 000 legături ceapă. 5 000 
legături morcovi. La prășitul to
matelor. la răritul morcovilor lu
crau zilnic zeci de femei. Fer
miera. tinăra ingineră Mariana 
Almășan ne informează că pe 
cele 2 ha sere se fac pregătirile 
pentru ciclul II de producție, iar 
in cimp se execută lucrările de 
întreținere, urmir.d ca in sip* 
lamina aceasta să se înceapă și 
recoltatul mazăre:.

Activitate intensă am mat in- 
tîlnit și la SALA. Combinele, 
presele de balotat paie sint pre
gătite pentru a intra in lanuri. 
Cele 23 de tractoare ale secției, 
ne relatează Carol Buruiană, șe
ful secției, lucrează la semăna
tul porumbului in cultură dublă, 
la cosit și însilozat. la prâșiy

MIRCEA BORDA

.h
' 1ST

n.

5*

1

U.T.C. 
elevilor

contribuie la 
ca viitori con-

★
De la 15 iunie, 

luni, peste 7 000 dc 
studenți din județul Iași, orga
nizați în tabere locale de mun
că patriotică in agricultură, 
participă la efectuarea unor iu- 
crări în viticultură și pomicul
tură, de întreținere și recoltat 
legume și fructe în I.A.S. Iași, 
Copou, Buciumeni, Strunga, 
Cotnari și Tg. Frumos. Așadar, 
în aceste locuri pot Ti găsiți e- 
ievii de la liceele teoretice din 
{ași, liceele industriale chi
mice, liceele economic și „Teh- 
noton" din Iași, precum și de la 
liceele din Pașcani, Hirlău, Tg. 
Frumos, Răducăneni 
ții de la Institutul 
Institutul politehnic 
sitatea „Al. I. Cuza".

timp de două 
elevi și

și studen- 
agronomic, 
și Univer-

ELEVI LUCRIND
IN SISTEMELE

DE IRIGAȚII
A devenit tradițională preocu

parea Comitetului județean Ialo
mița al U.T.C. de a recomanda 
și pregăti, an de an, diverse 
categorii de tineri, in special 
elevi, pentru a participa la cam
paniile ' ' ' ‘ "J '
de primăvară, 200 de elevi au 
absolvit cursurile de moto- 
pompiști. La ora actuală, ei sint 
alăturați altor 800 de tineri, pre
gătiți anterior, în acțiunea de 
irigare a culturilor. In același 
timp, alți colegi ai lor — peste 
1 000 — au fost recomandați și 
activează împreună cu țăranii 
cooperatori ca minuitori ai ari
pilor de ploaie. Aceste cifre vor 
suferi modificări — ne spune to
varășul Dumitru Popa, secre
tar al comitetului județean 
al U.T.C. Pentru că în această 
vară majoritatea elevilor aflați 
in vacanță asigură necesarul de 
forțe in irigații. Astfel, in siste
mele Călărași. Ciulnița. Mihai 
Viteazu, Ciocănești, Pietroiu, 
Ștefan cel Mare — pe toate cele 
283 000 de hectare irigate ale 
județului — elevii sint deja o 
prezență familiară, obișnuită, 
iar priceperea și hărnicia una
nim recunoscute.

I. ANDREIȚA

îtru a participa la cam- 
de irigații. în vacanta

Situată la 42 kilometri de 
Drobeta-Turnu Severin, comu
na Pătulele are o populație de 
circa 6 mii de locuitor-, și o su
prafață de 6 625 hectare teren 
arabil, repartizate in mod aproa
pe egal intre cele două coope
rative agricole de producție. In 
sfera prestărilor de servicii că
tre populație funcționează o 
croitorie pentru femei, o croito
rie pentru bărbați, un centru de 
reparații radio și televizoare, 
dogărie, timplărie. brutărie, 7 
magazine ale cooperației de con
sum și un modern complex co
mercial etc. Bazei economice a 
comunei Pătulele i se adaugă o 
dotare materială corespunzătoa- 
Te destinată culturii, vieții spi
rituale a locuitorilor. Două că
mine culturale modeme și încă
pătoare, o bibliotecă comunală 
bine dotată, aparate de proiecție 
cinematografică, o librărie, baze 
sportive, săli de club, un cabi
net de științe sociale, iată tot a- 
titea amenajări in care se poate 
desfășura o susținută activitate 
politico-educativă și cultural- 
artistică. Invățâmintul este re
prezentat de cele 4 școli gene
rale, cu 800 de elevi și 50 de ca
dre didactice. In ce măsură a- 
ceastă bază materială este pusă 
in valoare, ce fad locuitorii sa
telor, simbăta și duminica, ce 
se întimplă in comuna Pătulele 
la sfîrșitul săptăminii. iată ce 
ne-am propus in ancheta pe care 
am intreprins-o.

de simbătă. 4m de dmineată. 
legumicultorii, in frunte cu mg. 
Ana Simionescu. șefa fermei, și 
tinăra economistă Angela Măn- 
ceacu. se află la locurile de 
muncă. S-au executat lucrări 
de întreținere pe întreaga su
prafață ădtivată cu tomate tim
purii și ardei, se irigă după un 
program permanent care începe 
la 4 dimineața și se încheie sea
ra tîrziu. la ora 22. în sfirșit, 
ultimul popas 11 facem in zoo
tehnie. Programul de grajd este

Un dialog

ÎN CENTRUL ATENȚIEI 
MUNCA CÎMPULUI

Simbătă și duminică pină 
prinz. pe ogoarele celor două 
cooperative agricole de produc
ție s-a lucrat intens, cu toate 
forțele. La C.A.P. Pătule 1 În
treprindem. împreună cu preșe
dintele, tovarășul Constantin 
Schiopu, un raid prin fermele 
de producție. La ferma 1 cul
tură mare, 150 de cooperatori 
au axecutat prașila a III-a ma- 
rulală și mecanică pe 100 de 
hectare. La ferma 2 cultură 
mare, cooperatorii au prășit 67 
de 
de 
au 
re
hectare cu sfeclă de zahăr. încă

hectare cu porumb. Cei 150 
cooperatori din ferma nr. 3 
prășit, simbătă, 50 de hecta- 
cu porumb și, duminică. 30
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La unitatea agricoli cooperatistă dm

exemplar:

PRODUCȚIE
EDUCAȚIE
SIMBĂTĂ SI DUMINICĂ IN COMUNA

PĂTULELE - MEHEDINȚI

respectat intocmai. în cele două 
zile, la fondul de stat au fost 
livrați 3 600 litri lapte de vacă.

Nici cooperatori: din unitatea 
vecină — Pătule 2 — nu «tat 
mai prejos. Pe președintele coo
perative! agricole de producție. 
Dumitra Mosr.eanu. l-am găsit 
acasă, duminică după amiază, 
cind tocmai venise din cimp și 
urma să plece imediat la sedtu 
pentru ședința operativă. Si a-ct 
bilanțul atestă că s-a muncit cu 
spor, că in cele două ztle tot: 
cooperatorii, fără excepție, s-au 
aflat la postul lor. Cooperatorii 
din ferma nr. 1. condu-ă de ing. 
Eugen Similara, au prășit 50 de 
hectare de porumb și au trans
portat. din cimp la baza fura
jeră. 60 tone fin. Aceleași lucră
ri le-au executat și cooperator:! 
din ferma condusă de Sever Al- 
măjanu. Legumicultorii. sub 
conducerea ing. Constanța F’.o- 
rescu și a economistei Victoria

-

A

Olteni}*, recoltatul orzului se de

progra.’na:«. Dupâ 
dimineața- intre o-

lat filmele 
ce. simbătă 
rele 8.30—10. elevii școlilor gene
rale au lucrat pe loturile școla
re Si in solarii, la Întreținerea 
culturilor și recoltatul tomate
lor. restul timpului și l-au re- 
aervat ultimelor pregătiri pentru 
serbarea de sfințit de an care a 
avu: Ioc a doua zi.

Duminică. in continuarea pro
gramului artistic elevii au sus
ținut, pină seara, un bogat pro
gram de întreceri sportive. La 
ora 14 pe terenul de sport al co
munei — un atractiv meci de 
fotbal : se intilnea echipa repre
zentativă a comunei cu o selec
ționată a elevilor veniți in va
canță. Mulți dintre consăteni 
s-au dus să felicite pe profeso- 
ral-maistru Viorel Similara, de 
la Școala generală nr. 2, 
sărbătorea nașterea fiicei 
Viorica-Camelia. In cele două 
zile, factorul poștal Gheorghe 
Rachian a distribuit 200 de scri
sori și telegrațne. 86 abona
mente la „Scinteîa", 42 la ziarul 
local „Viitorul", 
tineretului", 5 la 
ră". Cam același 
că l-au avut și 
legi ai săi. Numai duminică di
mineața telefonista Maria Nui- 
că a facilitat 25 convorbiri te
lefonice cu Reșița. București, 
Drobeta-Turnu Severin, Vinju 
Mare. Caransebeș. Ineu etc. 
Simbătă, prin noua centrală te
lefonică. abia instalată, cu o ca-

care 
sale

24 la „Scînteia 
„România libe- 
volum de mun- 
ceilalti doi co-

Iată deci un sfirșit de «ăț^> paciute^ de trei ori mai^ mare 
mină in care bilanțul muncii, 
desfășurată sub semnul apropie- 

de 
cu

rii secerișului, este deosebit 
bogat, vădind că s-a acționat 
energie, cu responsabilitate.

ACTIVITĂȚI CULTURAL-DIS- 
TRACTIVE

BOGATE
INTERESANTE, 

ÎN CONȚINUT

ăților desfășura- 
este bogală și 

lustrat și de 
cele eites** aeever.ie la care am 
fost niar:c<. Simbătă seara for- 
ma:::le artistice de cor (70 per- 
soar.e). dansuri populare (10 pe
rechi). fluierași (25 persoane) și 
teatru. <Ln care tac parte majo
ritatea celor 130 de finei ute- 
cișt:. au avut repetiție in vede
rea dumiricii cultural-sportive 
preconizate pentru sărbătoarea 

'ui. în sălile de spectacole 
2ăm:r.elor culturale au ra-

Paleta activi 
in comună 
erțjfka'.ă. fap

decit cea veche, s-au efectuat 
peste 100 de convorbiri telefo
nice. Gestionarul Ion Fira a 
vindtit. simbătă și duminică, 
cârti în valoare de 1 600 lei. Se 
fac ultimele pregătiri pentru re
cepția noului dispensar comu
nal Gazeta satirică „Ghimpele" 
se află

Hora
curtea 
dus la 
tivă întreaga comună. Seara, din 
nou film. Inserarea se lasă pes
te sat, după o zi bogată in eve
nimente. Odihniți și reconfor
tați, locuitorii comunei se pre
gătesc pentru o nouă săptămî- 
nă, o săptămină de noi eforturi, 
de muncă susținută.

la o nouă ediție, 
țărănească organizată in 
căminului cultural a a- 
această petrecere colec-

4

■ ' 1

din plin
Fotografia : V ASIDE RANGA

DESCOPERIRI
PE UN ȘANTIER

ARHEOLOGIC
AL TINERETULUI

In zona periferic* a noului 
cartier de locuințe Dunărea, 
dtn Galați, se desfășoară in
tense lucrări pe un șantier ar
heologie al tineretului. Recent, 
aici au fost descoperite 
două vase de ceramică, 
cărora conducătorul lucrărilor 
de pe șantier, dr. Mihai Brudu, 
muzeograf la Muzeul județean 
de istorie, le-a precizat ime
diat proveniența — epoca bron
zului — fiind folosite in ritua
lul specific inhumării. Săpătu
rile efectuate de către mai 
mulți elevi de la Grupul șco
lar „Alexandru Ioan Cuza" din 
Galați au contribuit la dega
jarea conținutului respectivu
lui mormint de tnhumație — 
un schelet datind, după toate 
probabilitățile, din perioada de 
formare a poporului tracic. „E 
cel mai vechi vestigiu desco
perit pină in prezent pe teri
toriul municipiului Galati, a 
tinut să ne declare dr. Mihai 
Brudu. Tinerii care au lucrat 
alături de noi au toate moti
vele să fie mindri pentru con
tribuția adusă la aceste cerce
tări. O asemenea descoperire 
constituie inc* o legitimare 
vechimii • neamului nostru".

ION CHIRIC

â

Acești

Sub semnul continuității 
revoluționare

75 de ani de la constituirea Cercului socialist 

„România muncitoare" din București

In cronica luptei eroice a 
proletariatului român pentru 
emancipare socială, unitate și 
independență națională, sînt în
scrise numeroase momente care 
și-au pus decisiv amprenta 
asupra orientării revoluționare, 
consecvent marxiste, a mișcării 
noastre muncitorești. Ele mar
chează treptele de ascendență 
pe care muncitorimea română 
organizată le-a parcurs pe dru
mul greu ăl împlinirii aspira
țiilor fundamentale ale mase
lor. ale poporului muncitor.

Constituirea, în iunie 1901, a 
Cercului socialist „România 
muncitoare" reprezintă un ase
menea istoric eveniment, deoa
rece el semnifică apariția ca
drului organizatoric adecvat 
imperativelor dezvoltării miș
cări: proletare în zorii noului 
veac. Cercul ce purta o atît de 
simbolică denumire era replica 
viguroasă dată de clasa mun
citoare tuturor acelora care 
considerau că întreruperea vre
melnică. în 1899, a activității 
partidului politic proletar, ca 
for central de conducere a or
ganizațiilor socialiste din țară, 
însemna sfîrșitul mișcării mun
citorești, pe care o considerau 
„plantă exotică" pe pămîntul 
României. Dimpotrivă, existența 
și activitatea acestei organiza
ții, dezvoltarea în ansamblu a 
mișcării revoluționare proleta
re, demonstrau voința fermă a 
muncitorimii de a lupta strîns 
unită, sub steagul socialismului 
științific, pentru afirmarea mă
rețelor sale deziderate.

Din primele momente ale ac
tivității. Cercul socialist „Româ
nia muncitoare" din București 
și-a asumat rolul de forță po
litică coordonatoare a întregului 
proletariat organizat. Sub con
ducerea sa au fost constituite 
cercuri cu denumiri similare la 
Galați, Iași, Ploiești, Turnu Se
verin, Cîmpina, Constanța și în 
alte orașe ale țării, s-a reorga
nizat și dezvoltat o puternică 
mișcare sindicală, s-au intensi
ficat acțiunile propagandistice, 
greviste, intr-un cuvînt s-a în
registrat un puternic avînt re
voluționar, ce ilustra pregnant 
înțelegerea de către clasa mun
citoare a rolului său istoric in 
societate.

Prin intermediul publicisticii 
muncitorești și mai ales al ga
zetei „România muncitoare" 
apărută la 1 ianuarie 1902. al 
întrunirilor și demonstrațiilor, 
al cercurilor de .jtudii sociale,

noile organizații socialiste au 
desfășurat o intensă activitate 
de răspîndire a ideilor marxis
te in rindurile muncitorilor, ale 
altor categorii sociale exploata
te. înriurind puternic spiritua
litatea epocii. Prin poziția îna
intată, revoluționară față de 
problemele fundamentale cu 
care era confruntată țara, miș
carea socialistă și-a demonstrat, 
practic și. eficient, calitatea de 
forță socială a progresului, so
lid ancorată în realitățile epo
cii și, în același timp, purtă
toare a idealului transformării 
socialiste ai societății- românești.

în acești arii ai începutului 
de veac, întărirea compoziției 
proletare a organizațiilor mun
citorești a dus la afirmarea 
unor valoroase cadre din rin
durile muncitorilor — I.C. Fri
mu, Alecu Constantinescu, Ște
fan Gheorghiu. Dimitrie Mari
nescu, Gheorghe Crisfescu —, 
sau ale intelectualității — C. Ra- 
covski, M. Gh. Bujor, N. D. Co
cea, Ecaterina Arbore, care., 
împreună cu ilustrul teoreti
cian C. Dobrogeanu-Gherea, 
vor asigura însușirea și apli
carea creatoare a marxismului 
la condițiile social-economice 
și politice românești, condu
cerea și îndrumarea procesului 
de centralizare a mișcării noas
tre muncitorești.

Crearea, în 1906, a Comisiei 
Generale a Sindicatelor din 
România, organ central de con
ducere a mișcării sindicale, uni
ficarea, în 1907, a cercurilor 
„România muncitoare" in cadrul 
Uniunii Socialiste din România, 
organism politic centralizat la 
scara întregii țări, apoi trans
formarea sa. în 1910, în Parti
dul Social-Democrat din Româ
nia. au constituit tot atiția pași 
importanți în direcția clarifică
rii ideologice și Întăririi orga
nizatorice a mișcării revoluțio
nare a proletariatului român.

Constituirea, cu trei pătrimi 
de veac în urmă, a Cercului so
cialist „România muncitoare" 
din București reprezintă, așa
dar. un. moment de referință 
remarcabil în dezvoltarea miș
cării noastre muncitorești, o 
mărturie elocventă a unității, 
continuității, ascendentei și fer
mității revoluționare care au 
caracterizat întotdeauna lupta 
clasei muncitoare, a partidului 
politic proletar din România.

dr. V. NICULAE

băieți minunați

ȘTIINȚA-
Continuăm să facem cunoscute 

în cadrul rubricii noastre idei, 
opinii, inițiative cu caracter de 
noutate, care vizează găsirea 
unor noi obiective și forme de 
creație în cadrul mișcării 
.Știință-tehnică-produ-cție". In 
mod firesc, pentru această etapă 
de început ele se axează pe îm
bunătățirea pregătirii profesio
nale a tinerilor.

TEHNICĂ-PRODUCTIE

• „Pornind de la premisa câ 
dezvoltarea creației tehnico- 
științifice este condiționată 
înainte de toate de însușirea 
unor cunoștințe teoretico-prac- 
tice, am lansat recent, din ini
țiativa organizației U.T.C. din 
secția rectificări, inițiativa 
„Fiecare om al muncii, pregătit 
la nivelul cincinalului revoluției 
tehnico-științifice". In fiecare 
secție, absolut toți muncitorii au

fost supuși unor teste, și. în 
funcție de nivelul de pregătire 
dovedit cu acest prilej, au fost 
încadrați în mai multe programe 
de studiu care prevăd lecții și 
dezbateri lunare, bazate pe o 
bibliografie minimă recoman
dată spre consultare. La nivelul 
secției noastre intenționăm să 
finalizăm acest ciclu de studiu 
și printr-un concurs teoretico- 
aplicativ intitulat „Cel mai bun 
rectificator" (Traian Sirbu. se
cretarul organizației U.T.C., 
secția rectificare, întreprinde
rea Rulmentul Brașov).

• „O problemă de mare im
portanță pentru tineri, ca dealt
fel. pentru toți oamenii muncii, 
o constituie cursurile de reci
clare, de perfecționare a pre
gătirii lor profesionale care. — 
dincolo de lărgirea orizontului

de cunoștințe și de gindîre — îi 
ajută în mod nemijlocit la sus
ținerea examenelor de atestare 
și promovare în categorii su
perioare. Din păcate, am con
statat că nivelul cunoștințelor 
este foarte redus, adeseori un 
absolvent de liceu nemaicunos- 
cind nici măc^ problemele care 
se fac in școra generală. Pen
tru a veni In ajutorul acestor 
tineri, am decis să elaborăm 
niște materiale didactice re
dactate la un nivel corespunză
tor și axate pe problemele cu 
care se confruntă aceștia în 
activitatea desfășurată în uzină" 
(Ambruș Karolv, președintele 
cercului de creație tehnico- 
științifică de la întreprinderea 
Tractorul Brașov).

Promoția 1976 în fata9 9

comisiilor de repartizare

SUBINGINERII IȘI ALEG
VIITORUL LOC DE MUNCĂ

în calendarul uni
versitar aceste zile 
marchează începutul 
repartizării absolvenți
lor promoției ’76. De
butul l-au făcut ab
solvenții secțiilor de 
subingineri din insti
tutele de învățămînt 
superior tehnic. La 
Institutul politehnic 
din București, subingi- 
nerii absolvenți ai 
Facultății de electro
tehnică s-au prezentat 
încă din primele ore 
ale dimineții în fața 
telespeakerului. Șefii 
de promoție sînt Ana 
Izvonaru, media 9,84
— Reșița, Buta Ștefan,
9,80 —• Cluj-Napoca,
Sanda Tamaș, 9,77 — 
Brașov, Penteși Cor
nelia 9,69 — Timișoa
ra, Dochia Niculae 9,46
— București, Rădules-
cu Gheorghe 9,31 —
Craiova. în ordinea 
mediilor urmează apoi 
397 absolvenți 
peste o lună își 
începe activitatea 
diverse locuri
muncă, în cadrul în-

care 
vor 

in 
de

treprinderilor subor
donate ministerelor e- 
conomice sau consili
ilor populare județe
ne. O serie de obiec
tive economice cum 
ar fi întreprinderea 
de țevi fără sudură — 
Zalău, întreprinderea 
de piese auto — Sf. 
Gheorghe, I.C.M. —? 
Călărași, întreprin
derea de țevi sudate 
— Zimnicea sînt noi, 
absolvenții urmînd să 
facă stagiul în între
prinderi ce ii vor soli
cita din plin.

„Pentru absolvenții 
din București, ne 
spunea tovarășul prof, 
dr. doc. Andrei Țu- 
gulea, decanul Facul
tății de electrotehni
că, s-au rezolvat, fără 
contestații, toate pro
blemele legate de si
tuația familială. Locu
rile de muncă foarte 
diverse au facilitat 
opțiunile absolvenți
lor, care, în multe în
treprinderi, vor porni 
„în meserie0 odată 
cu noile obiective ale

acestui cincinal. Este 
de relevat și faptul 
că mulți absolvenți 
și-au ales ca viitor loc 
de muncă unitățile In 
colectivul cărora au 
făcut practica, acolo 
unde și-au realizat lu
crarea de diplomă. 
Calitatea pregătirii 
absolvenților ii reco
mandă pentru un de
but bun in profesie.

în acest an, peste 
20 000 de absolvenți al 
institutelor de invăță- 
mint superior vor 
primi repartițiile in 
producție, pe șantiere 
de construcții, in uni
tăți agricole, in invă- 
țămint etc. Peste 30 
de zile noile locuri de 
muncă vor fi luate in 
primire de o promoție 
bine pregătită, ca
pabilă să contribuie 
cu toate forțele ei la 
îndeplinirea obiecti
velor cincinalului re
voluției tehnico-știin- 
țifice.

C. STANCULESCU

• „Ultima inițiativă luată în 
domeniul creației tehnico-știin- 
țifice a tinerilor este editarea 
lunară, de către compartimen
tul tehnic, a unui buletin de 
informare „Tehnium TG", subin
titulat „Foaie tehnică pentru 
tineret". Așa cum se afirmă în 
primul său număr, din aprilie 
1976, această foaie volantă își 
propune să popularizeze în rîn- 
dul tinerilor lucrările originale 
ale acestora, elaborate în cadrul 
activității de proiectare, noi teh
nici din domeniul automobile
lor, sinteza lucrărilor prezentate 
în ședințele cercului tehnico- 
științific din cadrul comparti
mentului tehnic" (Beșliu Con
stantin), secretar al comitetului 
U.T.C. din întreprinderea de 
autocamioane Brașov).

VIRGIL SIMION

Unul

reații

AL. DOBRE

dtn lau-
recentu-

spectacol-

și poezie

momentul
decernării pre

miilor

concurs de mu

patriotică, eîe-

vul Ion Marin,

Se juca volei, iar ei stăteau și 
se uitau. Nu prea atenți. Nu a- 
veau cum să fie atenți, pentru 
că acolo, in tribună, lingă ei — 
cu microfonul in pumn, cu mi
crofonul ca un capăt de sceptru, 
ca un însemn dț noblețe al unei 
profesiuni extraordinare — se 
afla reporterul, experimentatul 
și ațit de talentatul reporter al 
emisiunilor pentru, tineret, Var
tan Arachelian (Unde am fost 
noi ?). Cei trei băieți răspundeau 
la întrebările lui. Erau superbi. 
Rareori mi s-a întâmplat să văd 
pe micul ecran tineri cu figuri 
la fel de inteligente, la fel de 
luminoase ca ale lor.

Și de ce m-am surprins, deo
dată, așteptînd cu nerăbdare ca 
măcar unul dintre ei să se po
ticnească, să spună un cuvînt 
stîngaci sau poate stupid, să 
facă — ei, da — să facă o gafă, 
să se emoționeze, să-și piardă 
cumpătul și să săvirșească 
lucru mai 
mai puțin 
pașnic ?

Situația 
trei băieți 
clasă. Ar fi putut să fie patru. 
Pentru că au mai avut un coleg 
și un prieten, la fel de inteli
gent, deși — după cite am în
țeles — mai puțin harnic, dar 
la care țineau, firește, ca la 
un coleg 'și ca la un prieten. 
Iar cel de-al patrulea nu mai 
este printre ei. pentru ci a făcut 
o spargere. Trei băieți minu
nați și cel de-al patrulea, parti
cipant la o spargere.

Dar de unde să știe ei că va 
ajunge la o asemenea faptă în
grozitoare ? E adevărat : pe pri
mul trimestru luase note destul

de bune, iar pe cel de-al doilea 
situația lui școlară se înrăută
țise brusc. Dar ce legătură pot 
avea niște note proaste cu o 
spargere ? E adevărat : începuse 
să aibă multe absente nemoti
vate. se întilnea cu „invidizi sus- 
pecți", iar uneori dormea dus in 
clasă, in timpul lecțiilor. Dar

CRONICA T.V.

de Florin Mugur

puțin 
calm

nu e 
sint

NOI VENIM CU TAHA-N NO!"
Timp de trei zile — elevi, 

studenți, muncitori din Capitală 
s-au întrecut intr-un interesant 
yt sugestiv spectacol-concurs de 
muzică și poezie intitulat „Noi 
venim cu țara-n noi“. Duminică 
seara, pe arena „Progresul**, in 
fața a două mii de tineri, a 
avut loc spectacolul de gală care 
i-a consacrat pe laureați. Pre
ședintele juriului, compozitorul 
Marcel Dragomir, a anunțat ciș- 
tigătorii, iar tovarășul Ion Mo
rar, secretar al Comitetului mu
nicipal București al U.T.C., a 
luminat premiile și diplomele 
oferite de Ateneul tineretului

SUPLIMENTĂRI DE LOCURI LA ODIHNĂ 
PE LITORALUL MĂRII NEGRE I

tuturor oficiilor județene de turism și la filialele 
de Turism, Hoteluri și Restaurante din București 

vinzare noi locuri pentru petrecerea concediului 
in stațiunile de pe litoral, cu plecări zilnice pină

La sediile 
întreprinderii 
s-au pus in 
sau vacanței 
la 15 iulie.

Cazarea se face in hoteluri, in serii de cite 12 zile.
Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 50% la 

transportul pe C.F.R.
PUBLITURISM

ji Comitetul municipal Bucu
rești al U.T.C.

In. cadrul recitalului oferit de 
laureați s-au regăsit marile sen
timente și idei promovate de 
muzica și poezia noastră contem
porană. Spectacolul de gală a 
constituit un moment semnifi
cativ care a scos in evidență 
încă o dată fantezia, capacita
tea de creație și entuziasmul de 
care dau dovadă tinerii atunci 
cind există o orientare sistema
tică.

Partea a doua a spectacolului 
prezentat de Florin Silviu-Ursu- 
lescu, a aparținut incitaților : 
Mircea Florian, Dan Tufaru, 
Zoia Alecu, Nicu Vladimir, Mi
hai Diaconescu, grupul „Reflex" 
și formația „F.F.N.".

Iată și numele laureaților :
Premiul pentru interpretare 

(solo) : Călina Anastasie și Cu- 
lai Lăpșeanu, elevi ; Premiul 
pentru interpretare (grup folk) : 
grupului „Luceafărul" ; Premiul 
pentru muzică originală : Ion 
Marin, elev ; Premiul pentru 
text original : Ștefan Șerban, 
student : Premiul tinereții : Dra- 
goș Cojoearu, Florentin Dușe ; 
Premiul pentru popularitate : 
Ciprian Marian, elev ; Mențiu
nea juriului pentru poezie patrio
tică : Janina Alexe, elevă.

f
BENONE NEAGOE

un 
echilibrat și 

și mai puțin

complicată. Cei 
elevi, colegi de

asta nu înseamnă ci visa să a- 
jungă spărgător ! E adevărat : 
venea cu țigări, fuma, iar cole
gilor care se simțeau îndemnați 
să facă la fel, nu le dădea țigări 
decit contra cost. Dar de la un 
fum de țigară și pină la parti
ciparea la o spargere e drum 
lung ! Și totuși cei trei băieți 
își dau seama : „Și-a făcut-o cu 
mina lui, dar dacă intervenea 
mina noastră nu ajungea în ha
lul ăsta !“ Excelentă formulare ! 
Adevărul curat.

Pentru că nu poți fi un ade
vărat prieten fără să iei atitu
dine. Fără să te amesteci în 
viața celuilalt. Fără să devii 
uneori incomod, ba chiar supă
rător de-a dreptul. O prietenie 
veșnic trandafirie, chiar dacă 
durează o viață întreagă, e de 
fapt o amiciție ocazională pre
lungită peste marginile firești. 
Iți alegi drept prieten pe omul 
cu care ai vrea să semeni. Nu

cu oricine vrei să semeni. Iar 
celălalt trebuie să rămînă tot 
timpul la înălțimea exigențelor 
și a dragostei tale : dacă devine 
delăsător, dacă cedează, trebuie 
să-l ajuți să se redreseze, me
reu in ofensivă. Pentru că tu pe 
el l-ai ales, iar el a acceptat 
să-ți fie prieten alegindu-te la 
rindul său. Nici unul dintre voi 
nu are dreptul de a-l dezamăgi 
pe celălalt.

Trei băieți inteligenți și care 
vor fi, sint sigur, oameni ade- 
vărați. Trei tineri care știu . ‘jtei 
folosească inteligența (lamă: 
lor !) așa cum pretind exigențele 
educației moderne, despre care 
vorbește de curînd, în admira
bila sa carte, Educația la timpul 
viitor, Mircea Herivan : „Educa
ția nu mai reprezintă o acțiune 
orientată numai spre asigurarea 
unei anumite competențe inte
lectuale ; ea nu se mai limitea
ză nici la formarea intelectului, 
in sensul strict, ci este, mai pre
sus de orice, o activitate de 
formare a omului pentru a-l 
face si utilizeze pe deplin in
teligența lui", Am avut tot tim
pul senzația că cei trei tineri 
fac parte, intr-adevăr, din cate
goria tot mai bogată a repre
zentanților unei inteligențe ac
tive, care știe cum să procedeze 
cu sine însăși, care știe să nu 
se irosească. O inteligență edu
cată. Dar este și simțirea . lor 
la fel I Inima lor a primit lec
ții la fel de bune ? Poate că da. 
Atunci cind au aflgt că Dan a 
fost reținut și că a ajuns un 
spărgător, au plîns ? Dacă au 

. plîns, înseamnă că educația lor 
este completă ; altfel, mai sint 
încă destule de făcut.

BRÂNCUȘI
9

I
putea intitula ex- 
care Muzeul de 
România își aduce 

pe lingă numeroase

Astfel s-ar 
poziția prin 
artă al R. S. 
prinosul, 
instituții de cultură din țară • și 
străinătate, la cinstirea memo
riei „părintelui sculpturii mo
derne", cu ocazia sărbătoririi 
centenarului nașterii sale.

Creația brâncușiană este bine 
cunoscută în lumea întreagă, 
astfel că, atunci cind este vorba 
să se prezinte o expoziție 
„Brâncuși", pentru ca aceasta 
să se bucure de sufragiile pu
blicului și criticii, ea trebuie să 
cuprindă o selecție de opere re
prezentative 
mai multor muzee și 
(opere în 
marelui public) și să fie con
cepută intr-un mod aparte. Din 
acest punct de vedere, conside
răm că expoziția organizată de 
către Muzeul de artă al R. S. 
România constituie o reușită. 
In afară de lucrările din patri
moniul muzeului gazdă. sint 
expuse și lucrări din colecțiile 
Muzeului de artă din Craiova 
și din colecții particulare și de 
stat. Selecția reunește opere re
prezentative pentru începuturile 
creației lui Brâncuși, cea mai 
timpurie fiind bustul lui 
Davilla, executat în 1903, 
mai tîrzie „Domnișoara 
ny“, lucrare semnată în

din patrimoniul 
colecții 

parte necunoscute

Carol 
și cea 
Poga- 

1913. 
Trecînd în revistă operele ex
puse putem observa evoluția 
stilului lui Brâncuși din această

rr OPERE DIN TINEREȚE"
primă perioadă de creație, cele 
mai de seamă lucrări fiind bus- 
turile lui Davilla, Dărăscu, Stă- 
nescu, capetele de copii, Supli
ciul, Somnul, Danaida, Rugăciu
nea, Sărutul, Orgoliu.

Trebuie subliniată conceperea 
deosebită a expoziției, din punct 
de vedere muzeografic, concepe
re care aparține șefei Galeriei 
naționale a Muzeului de artă al 
R. S. România, Georgeta Pe- 
leanu. Panourile expoziției, ca

PLASTICĂ
formă și culoare, amintesc de 
felul în care Brâncuși își con
cepea lucrările, urmărind o li
nie unduită și dînd o atenție 
deosebită patinei bronzului. Se 
știe, de asemenea, că sculptorul 
acorda o deosebită atenție so
clurilor, ceea ce a urmărit și 
organizatorul expoziției. Prin 
sistemul de expunere și de ilu
minare, au fost scoase în evi
dență lucrările cu totul semni
ficative. Lucrările cu mai mul
te variante — „Cap de copil", 
„Supliciul" •— au fost expuse una 
lingă alta, pentru a-i da putința 
vizitatorului să intuiască deose
birile și asemănările dintre ele, 
primul exemplar fiind scos in 
evidență. Ansamblul funerar de 
la Buzău a fost gîndit în ma
niera în care l-a gîndit și au-

torul său. „Rugăciunea" a fost 
expusă mai aproape de nive'ul 
solului, în comparație cu expu
nerea din muzeu, iar bustul lui 
Stănescu, mai sus. De mențio
nat faptul că „Sărutul". „Som
nul", „Domnișoara Pogany" 
constituie punctul de plecare al 
numeroaselor variante ale „Să
rutului", care culminează cu 
„Poarta sărutului", seria de 
„Muze" adormite și „Domnișoa
ra Pogany". vizitatorul avînd 
astfel posibilitatea să ia un 
contact direct cu primii pași ai 
lui Brâncuși. Expoziția foto- 
documentară, care ne întimpină 
înainte de a intra in sala de ex
punere a sculpturilor, prezintă 
o serie de cărți și reviste, în 
care se găsesc studii despre 
Brâncuși, fotografii și docu
mente ilustrînd viața și creația 
marelui nostru sculptor. Citeva 
zeci de diapozitive in culori, re- 
prezentînd cele mai de seamă 
opere ale lui Brâncuși, sint pro
iectate pentru cei care doresc 
să se familiarizeze și cu alte 
creații ale sale.

Expoziția, care va fi prezen
tată și la Muzeul de artă din 
Craiova, reprezintă un pios o- 
magiu adus meșterului care a 
purtat in cele patru colturi ale 
lumii, ca un adevărat sol al pa
triei sale, mesajul plin de sem
nificații și tradiții al artei ro
mânești.

NICOLAE N. RADULESCU
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI REPUBLICII ARABE - SIRIENE
 *»

Plecarea înalților oaspeți 
sirieni COMUNICAT COMUN

Luni, 28 iunie, a luat sfîrșit 
vizita oficială de prietenie în
treprinsă în țara noastră, la in
vitația secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de secretarul gene
ral al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, 
și de soția sa, Anisse Al-Assad.

Rezultatele fructuoase ale 
dialogului la nivel înalt romă- 
no-sirian sînt primite cu satis
facție profundă de opinia pu
blică din țara noastră, care își 
reafirmă, și cu acest prilej, de
plina adeziune față de politica 
externă a României socialiste, 
față de activitatea neobosită a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pusă în slujba edificării unei 
lumi mai bune și -mai drepte, 
bazată pe justiție, echitate și 
pace.

Solemnitatea plecării inalți- 
fcr oaspeți s-a desfășurat pe a- 
Jț>portul Otopeni, împodobit 
/sărbătorește. Pe frontispiciul
■ aerogării se • aflau portretele
■ celor doi șefi de stat, încadrate 

de drapelele României și Siriei. 
Pe mari pancarte se aflau în
scrise, în limbile română și a- 
rabă, urările : „Să se dezvolte 
continuu relațiile de prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Siriană, în 
interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale !“, „Trăiască pacea, 
prietenia și colaborarea intre 
toate popoarele lumii !“.

De la reședința oficia’ă, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anisse Al- 
Assad, sosesc împreună la aero
port.

Mii de bucureșteni aflați aici 
ovaționează cu entuziasm pe 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad, aclamind cu 
însuflețire pentru prietenia ro- 
mâno-siriană.

Ceremonia oficială Începe 
prin prezentarea onorului de că
tre garda militară. Cei doi șefi 
de stat primesc, în continuare, 
raportul comandantului gărzii. 
Sint intonate, apoi, imnurile de 
stat ale Siriei și României, in 
timp ce sint trase 21 de sa’ve 
de artilerie.

Președintele sirian și soția sa 
lși iau rămas bun de la persoa
nele oficiale române venite la

Cuvintul președintelui Hafez Al-Assad
(Urmare din pag. I) 

cu aceste sentimente, și spe
ranțele comune pe care le 
împărtășește, personal, și to
varășul președinte Nicolae 
Ceaușescu, ca și toți ceilalți to
varăși români. Am simțit acest 
lucru și cu prilejul intilnirii 
deosebit de călduroase cu popu
lația orașului București. Noi în
țelegem toate acestea ca o apre
ciere și o manifestare a senti
mentelor deosebite pentru ma
sele noastre populare. pentru 
partidul și poporul din Siria.

împreună am analizat coope
rași și căile de dezvoltare a 
acestei conlucrări, precum și 
soluționarea unor aspecte pri
vind colaborarea noastră.

Iată de ce, semnind totalita
tea acestor documente, pe care

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Luni dimineața, președintele 

Republicii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad, s-a întilnit, la Sna- 
gov, în cadrul unei conferințe 
de presă, cu ziariști români și 
corespondenți ai presei străine, 
acreditați la București.

Salutînd prezența reprezen
tanților presei române și inter
naționale, președintele Hafez 
Al-Assad a spus : Ne întîlnim 
Smintea plecării noastre din a- 
ceastă țară, după o vizită destul 
de scurtă, care a fost în schimb 
foarte utilă. Ea.a fost tot tim
pul bogată în activități. M-am 
întilnit de mai multe ori cu pri
etenul meu Nicolae Ceaușescu. 
De asemenea, am avut și întîl- 
niri în plen între delegațiile ro
mână și siriană la care am fost 
prezenți atît eu, cit și președin
tele Nicolae Ceaușescu.

In cadrul întrevederilor pe 
care le-am avut, fie ele închise 
sau cu participare plenară, am 
avut un schimb de păreri în di
ferite probleme de interes co
mun. Desigur, au fost analiza
te aspectele încheierii unor a- 
corduri care să consolideze a- 
ceste raporturi. In acest dome
niu, în scurt timp vom semna 
documentele corespunzătoare.

Am făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri în probleme 
internaționale complexe. Fără 
îndoială, problemele Orientului 
Mijlociu au ocupat un loc cen
tral în discuțiile noastre, inclu- 
zind între acestea și evenimen
tele din Liban.

Deși este regretabil, trebuie 
desigur să recunoaștem cu toții 
faptul că în problemele Orien
tului Mijlociu nu pot fi reali
zate nici un fel de discuții fără 
a aborda și problemele Libanu
lui. Este de la sine înțeles că 
în cadrul acestor convorbiri pro
blema libaneză a ocupat un spa
țiu aparte. Președintele. Hafez 
Al-Assad a arătat că a fost de 
acord împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu că este ne
cesar să se depună toate efor
turile pentru ca părțile intere
sate să ajungă la o înțelegere.

aeroport. Sint prezenți tovarășii 
Manea Mănescu. Emil Bobu, 
Gheorghe Cioară, Janos Faze- 
kas. Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
George Macovqscu, ministrul a- 
facerilor externe, alți membri 
ai guvernului, ambasadorul 
României la Damasc, generali. 
Conducătorii de partid și de 
stat au venit împreună cu so
țiile.

La ceremonie a fost de față 
ambasadorul Siriei in țara 
noastră.

Inalții oaspeți salută în con
tinuare pe membrii corpului di
plomatic acreditați la București.

Un grup de pionieri oferă bu

împreună le-am convenit mai 
înainte, apreciez că în ele este 
cuprins tot ceea ce am reali
zat, că ele întăresc și mai mult 
încrederea noastră reciprocă în 
raporturile viitoare, ne fac 
foarte optimiști în ceea ce pri
vește perspectiva relațiilor pe 
mai departe.

Aș vrea, totodată, să subliniez 
în mod deosebit rolul direct și 
personal pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu il are pen
tru ca aceste raporturi, aceste 
relații sincere să se dezvolte tot 
mai mult și în viitor. Dacă a- 
ceastă cooperare se află la un 
nivel ridicat, mă refer la nive
lul raporturilor de colaborare 
bilaterală, trebuie, totodată, să 
precizăm că există un progres 
deosebit și in conlucrarea noas
tră în ceea ce privește aborda
rea problemelor internaționale.

în acest sens, am acționat pînă 
acum. Vom face tot ce ne stă 
în putință și în viitor pentru a 
găsi soluții corespunzătoare a- 
cestor probleme. Vom depune 
eforturi pentru ca Libanul să 
depășească acest moment de cr:- 
ză, pentru a trece spre o pe
rioadă nouă, mai bună. Trebuie 
să se realizeze unitatea terito
riului și a poporului său, țara 
trebuie să fie independentă și 
să se bucure în totalitate de 
suveranitatea sa.

Răspunzînd la întrebările puse 
de ziariști, președintele Assad 
a comentat apoi semnificația 
multiplelor contacte româno-si- 
riene la nivel înalt și rezulta
tele actualei runde de convor
biri de la București.

Toate aceste contacte — a a- 
preciat vorbitorul — constituie 
acțiuni concrete de consolidare 
și aprofundare a relațiilor 
de prietenie existente între 
mine și președintele Nicolae 
Ceaușescu. Această prietenie 
este clădită pe principii comune 
în care avem încredere cu toții 
și pe care le aplicăm. Convorbi
rile de acum au oferit un pri
lej de a efectua un aprofundat 
schimb de păreri. Fără îndoială 
că sinceritatea sentimentelor 
care ne leagă s-a reflectat în 
însăși consolidarea și aprofun
darea relațiilor dintre țările 
noastre. De fapt, 
dintre noi au cunoscut o dez
voltare impetuoasă și cred că. 
după cum vă este cunoscut, noi 
nu avem nici un fel de dificultăți 
în a aborda orice fel de pro
bleme, indiferent de natura lor. 
Acesta este sentimentul meu în 
prezent și tot acesta este și 
sentimentul nostru față de în- 
tîlnirile anterioare. Este senti
mentul stimei și respectului pe 
care președintele Nicolae 
Ceaușescu îl are față de poporul 
nostru din Siria. Eu și membrii 
delegației mele am fost întimpi- 
nați cu deosebită căldură încă 
din momentul în care am pus 
piciorul pe pămintul ospitalier 
al României. Am cunoscut, tot
odată, aprecierea și stima deo

raporturile totodată.

chete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintelui 
Hafez Al-Assad și soției sale, 
Anisse Al-Assad.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu iși ia un căl
duros rămas bun de la președin
tele Hafez Al-Assad. Cei doi șefi 
de stat iși string miinile cu 
căldură, se îmbrățișează.

La rindul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anisse Al- 
Assad își iau un prietenesc ră
mas bun.

La ora 13.00, aeronava siriană 
a decolat, fiind escortată pină 
la frontieră de avioane cu re
acție ale forțelor noastre ar
mate.

Este o cooperare foarte bună și 
utilă, cu un efect deosebit de 
profund asupra tuturor proble
melor vieții internaționale ac
tuale. Sperăm și dorim o dez
voltare in continuare a acesteia 
și sintem siguri că această coo
perare, in general colaborarea, 
se va realiza in toate domeniile 
care constituie preocupările 
noastre comune in viitor.

Nu pot să inchei aceste cu
vinte fără a mulțumi in mod 
deosebit președintelui Nicolae 
Ceaușescu, doamnei Elena 
Ceaușescu. tuturor prietenilor 
români. Exprim cele mai bune 
și sincere sentimente in numele 
meu, al soției mele, al delega
ției siriene, al poporului arab 
din Siria și adresez calde urări 
pentru progresul și prosperita
tea poporului român prieten. 
(Aplauze).

sebită a poporului român fată 
de poporul arab sirian. In în
săși primirea deosebit de căl
duroasă pe care locuitorii ora
șului București ne-au făcut-o 
vedem o expresie a acestor sen
timente de stimă și respect pe 
care le nutresc unul față de ce
lălalt popoarele noastre. Tre
buie să mulțumesc președintelui 
Nicolae Ceaușescu. conducerii 
României pentru toate acestea. 
Adresez, în numele meu, al de
legației siriene și al poporului 
arab sirian cele mai sincere sa
lutări și mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu. conducerii 
române. întregului popor român 
pentru această manifestație 
populară de simpatie cu care 
ne-a înconjurat tot timpul, pen
tru această primire, care s-a în
tipărit adine în inimile noastre. 
Vom transmite cu fidelitate a- 
ceste sentimente poporului arab 
sirian, care apără cu sinceritate 
relațiile de prietenie cu poporul 
român.

Referindu-se, în continuare, 
la perspectivele cooperării eco
nomice româno-siriene. pre
ședintele Siriei a spus: Desigur, 
colaborarea între România și 
Siria in domeniul economic se 
dezvoltă foarte mult. Fără îndo
ială că In domeniul industrial 
cooperarea noastră se va extin
de și mai mult Aceasta reflectă.

relațiile strinse exis
tente intre cele două țări. După 
cum aminteam mai înainte, ra
porturile noastre in domeniul 
economic constituie elemente e- 
sențiale ale acestor relații. Noi. 
la rindul nostru, atit în Româ
nia. cit și in Siria, ne preocu
păm de continua dezvoltare ș: 
consolidare a acestor raporturi.

In încheierea conferinței de 
presă. președintele Hafez Al- 
Assad a ținut să reînnoiască 
mulțumirile sale adresate pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. în 
numele său și al soției sale, al 
delegației arabe siriene și să 
transmită un salut călduros, în 
numele poporului arab «irian, 
poporului român prieten.

La invi'aria seen «a—Lui ge
neral al Partidului Conudat 
Roma.-., preșe-ir.'ele Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. Șt a tosurășe: Elen* 
Ceaușescu. secretarul general al 
Partidului Baas Arab Soc.a_s*, 
președintele Re pubbcti Arabe 
Siriene. Hafez AI-Assai a efec
tuat împreună cu soția. Anisse 
Al-Assad. o vizită oficială de 
- . - V : - - - • A
România, in zilele de 38—3 iu
nie 1976.

In timpul șederii ia România. 
Inalții oaspeți sirieni s-au bucu
ra: de o prur..re deosebit de 
călduroasă, expresie a priete
niei șt colaborăm. rodnice cam 
leagă cele douăr țări și popoare, 
a afinităților lor in lupta co
mună pentru progres și pros
peritate. pentru dezvoltarea Lor 
liberă și independentă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
•i președintele Hafez Al-Assad 
au avut convorbiri oficiale cu 
privire la evoluția ascendentă 
a relațiilor bilaterale și proble
mele majore ale vierii interna
ționale. La aceste cor.-, orbiri, 
desfășurate intr-o ambiantă de 
sinceră prietenie. cordialitate, 
stimă și înțelegere reciprocă, 
au participat :

Din partea română : Manea 
Mănescu. prim-ministru al gu
vernului. Ion Pâian. vieeprim- 
ministru. ministrul comerțului 
exterior și cooperării economi
ce internaționale. Dumitru Po
pescu. președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe. loan Avram, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini. Vasile Pungan. 
consilier al președintelui Repu
blicii Socialiste România. Emi- 
lian Manciur. ambasadorul Re
publicii Socialiste România in 
Republica Arabă Siriană.

Din partea siriană : Abdel 
Halim Khaddam vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul afacerilor externe. Fawzi 
A!-Kayali. ministrul culturii și 
orientării naționale. Mohamed 
Al-Imady. ministrul economiei 
ți comerțului exterior. Ahmad 
Iskandar Ahmad, ministrul in
formațiilor. Adio Al-Daoudy, 
consilier politic al președintelui 
Republicii Arabe Siriene. Walid 
Al-Moualem, ambasadorul Re
publicii Arabe Siriene in Repu
blica Socialistă România.

Cei doi președinți și-au ex
primat satisfacția față de dez
voltarea amplă, multilaterală, a 
relațiilor de prietenie și coope
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă 
Siriană, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist, care corespund 
în cel mai înalt grad interese
lor naționale ale celor două țări 
și popoare, cauzei păcii și coo
perării internaționale. Ei s-au 
referit la realizarea cu succes a 
înțelegerilor bilaterale convenite 
cu ocazia intilnirilor anterioare 
la nivel înalt de la București 
și Damasc, a acordurilor și ce
lorlalte instrumente de coope
rare încheiate intre România și 
Siria, relevind. in acest sens, 
importanța principiilor funda
mentale conținute în Declarația 
solemnă comună semnată de 
cei doi președinți la 7 septem
brie 1974.

Cele două părți au evocat 
deosebita importantă a Intilniri
lor dintre cei doi conducători de 
siat și de partid, rolul esențial 
al convorbirilor purtate cu acest 
prilej pentru promovarea rela
țiilor româno-siriene in toate 
domeniile.

De asemenea. cei doi pre
ședinți au subliniat utilitatea 
schimbului de vizite Intre prim- 
miniștrii celor două țări, care 
au prilejuit, de fiecare dată, o 
analiză aprofundată a stadiului 
ți perspectivelor cooperării ro
mâno-siriene. în ace»: context.

București. 2! iunie 1978

------------------------------------------------------------- ——----------

DE LA BORDUL AVIONULUI
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a pri
mit din partea secretarului general al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Arabe Siriene, HAFEZ AL-ASSAD. 
următoarea telegramă :

Părăsind țara dumneavoastră prietenă. Ia sfirșitul unei vizite 
reușite și fructuoase care a dus la întărirea relațiilor de prietenie 
și cooperare intre Siria și România, imi este plăcut să adresez Exce
lenței Voastre, doamnei Ceaușescu. guvernului dumneavoastră și 
poporului român, in numele meu personal, in numele soției mele și 
in numele delegației arabe siriene, mulțumirile noastre vii pentru 
primirea caldă și ospitalitatea generoasă de care ne-am bucurat

Aș vrea să-.—.: exprim, de asemenea, satisfacția deosebită pentru 
rezultatele vizite: noastre și ale convorbirilor pe care le-am avut, 
rezultate care întăresc capacitatea țărilor noastre de a-și aduce o 
contribuție mai substanțială la lupta popoarelor lumii pentru reali
zarea obiectivelor lor de progres, dreptate și pace.

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

Semnarea unor documente 
româno-siriene

Tovarășul Ion Pățan. vice- 
prim-mirustru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice mternațio- 

I nale. și Mohamed Al-Imady. 
I ministru! economie: ș: comerțu

lui exterior, au semnat Protoco
lul privind dezvoltarea in conti
nuare a cooperării economice, 
precum st a «chtmborilor comer
ciale dintre România și Siria.

SPECTACOL

DE GALĂ
Luni seară, la Teatrul ..C. Tă- 

nase“ din Capitală a avut loc 
spectacolul de gală al Ansam
blului național de cintece și 
dansuri populare din Iordania, 
care se află în turneu in țara 
noastră la invitația Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

In deschiderea spectacolului. 
Gerald Faruk, directorul Depar
tamentului pentru cultură și 

ei ■ : ev-.der’at conlucrarea 
friictuoasâ realiza:! cu prilejul 
întrurur-. .or period :e ale Co
rn.» *i mixte ie cooperare eco- 
■Mriet h lih*ic* științifirt ro- 
mân®—siriană.

Pe pLar.ul raporturilor econo
mice. cei doc președinți au fost 
bucuroși sâ constate continua 
creștere a sctumbcriloc comer
ciale reciproc ii* ntajmirr in- 
fiptu.rea programelor de coo
perare industrială. agricolă, 
tehnică, care contribuie in rr.od

că armo*.nașă a ambelor țări, 
la î ub plinii r* plasărilor cîn- 
cuiale fel curs de realizare in 
Români* s: Suia.

Șefi: celor ăocâ state și-au 
exprimai satisfactia lată de e- 
volutia Javorahilă a relațiilor 
îr. domeniul culturii. fervătâmln- 
tulcu șiuntei r- informațiilor pe 
baza acordurilor încheiate, con- 
suierind că stimularea schimbu
rilor In atest domeniu constituie 
un mijloc adecvat pentru o mai 
bur.â cunoaștere reciprocă, pen
tru întărirea pr.eter, iei româ- 
no-Mrie&e. în aceiași mod. ei 
au apreciat pozitiv activitatea 
a«ociati:lor de prietenie înfiin
țate in cele două țâri.

Cei do. președm:: și-au rea
firmat boiârirea de a acționa 
In continuare pentru extinderea 
ți d.versificarea cooperării ro- 
mâno-siznene. in interesul pro
gresului ambelor țâri și po
poare. al dezvoltării lor 
multilaterale. Ei au convenit 
ca organele competente din cele 
două țâri să colaboreze strips, 
atit pentru a accelera realiza
rea obiectivelor prevăzute a fi 
executate la comun, cit și pen
tru a găsi noi mijloace de co
laborare in domeniile economic, 
tehnic, cultural. științific, pre
gătirii ți specializării de cadre

Cu prilejul vizitei, au fost 
semnate următoarele documen
te : Acord privind cooperarea 
tehnico-știmțificâ ; Acord pri
vind colaborarea și cooperarea 
în domeniul poștelor și teleco
municațiilor : Convenție sani- 
tar-veterinară și Protocolul pri
vind aplicarea acesteia ; Plan 
de colaborare în domeniul să
nătății publice ; Program de 
schimburi culturale pe anii 
1976—1977.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român și secreta
rul general al Partidului Baas 
Arab Socialist au dat o inaltă 
apreciere dezvoltării relațiilor 
dintre cele două partide și și-au 
exprimat hotârirea de a adinei 
aceste relații și de a favoriza 
contactele și schimburile reci
proce intre ele. De asemenea, ei 
au convenit ca forurile de re
sort din ambele țări să continue 
să stimuleze dezvoltarea legă
turilor dintre organizațiile sin
dicale, de tineret, studenți, fe
mei și alte organizații obștești și 
de masă din ambele țări.

Trecind in revistă principa
lele probleme internaționale ac
tuale. cei doi președinți au re
levat uriașele mutații care au 
loc in lumea contemporană In 
direcția așezării ferme la baza 
relațiilor dintre state a princi
piilor egalității, respectării in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecului in tre
burile interne, renunțării la 
forță și amenințarea cu forța, 
avantajului reciproc, dreptului 
inalienabil a! fiecărui popor de 
a-și hotărî liber destinul con
form aspirațiilor și intereselor 
sale, de a fi stăpin deplin pe 
resursele naturale. dreptului 
său de a trăi în pace și secu
ritate. la adăpost de imixtiuni 
fi agresiuni.

Cei doi președinți au scos în 
evidență faptul că lichidarea cit 
mai rapidă a subdezvoltării, a 
marilor decalaje existente între 
nivelurile de dezvoltare a 
statelor, a împărțirii lumii în

Directorul întreprinderii In
dustrial-export, George Con
stantin. și Salim Babil, directo
rul general al Organismului 
pentru industria chimică, au 
semnat Contractul privind reali
zarea in Siria a unui complex 
chiînic de îngrășăminte fosfa- 
tice.

artă din Ministerul Culturii al 
Iordaniei, a rostit o alocuțiune 
în care a fost relevată semnifi
cația turneului ansamblului ior
danian in contextul diversifică
rii și adincirii bunelor relații 
existente intre România și Ior
dania.

Ca și in spectacolele susținute 
la Slatina. Rimnicu Vilcfea. 
Pitești și Brăila, publicul a ad
mirat măiestria cu care au fost 
interpretate dansurile populare, 
piesele vocale și cele executate 
la instrumente specifice, precum 
și frumusețea costumelor națio
nale iordaniene. , 

țări sărace ți bogate constituie 
o problemă esențială pentru 
progresul și pacea omenirii con
temporane. un obiectiv major 
ce trebuie să stea in atenția în
tregii comunități internaționale, 
în acest context, președinții 
României și Siriei au subliniat 
necesitatea instaurării unei noi 
ordini economice internațio
nale. care sâ conducă la elimi
narea politicii de inegalitate, 
dominație și asuprire a unor 
popoare de către allele, a poli
tico imperialiste, colonialiste »i 
neocoloniahste. pentru așezarea 
raporturilor dintre state pe te
meiul deplinei egalități, al echi
tăți: și justiției. Ei au subliniat 
roiul deosebit al țărilor in curs 
-z dezvt.tsre. =1 tarilor nealini
ate. pentru statornicirea unui 
climat de pace și securitate, 
pentru dezvoltarea de relații 
prietenești între toate națiunile 
lumii, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice interna
ționale.

Cei doi președinți consideră 
că lucrările celei de-a IV-a 
Conferințe a UNCTAD, care a 
avut loc la Nairobi, au scos în 
relief încă o dată hotărirea ță
rilor în curs de dezvoltare de a 
acționa unite pentru soluționa
rea justă a problemelor econo
mice internaționale complexe 
și. in acest context, au sublini
at posibilitățile existente pentru 
o mai bună cooperare între ță
rile industrializate ți cele in 
curs de dezvoltare.

Cei doi președinți ți-au ex
primat convingerea că a V-a 
Conferință a statelor nealiniate, 
care va avea loc la Colombo In 
cursul lunii august 1976. con
stituie o etapă importantă în 
procesul afirmării și consolidă
rii principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional con
temporan. al reducerii încordă
rii. realizării destinderii inter
naționale și afirmării dreptului 
statelor nealiniate și al celor
lalte țări in curs de dezvoltare 
de a-și face auzită vocea în so
luționarea problemelor interna
ționale.

Președintele Hafez Al-Assad 
și-a exprimat aprecierea pen
tru poziția manifestată de Re
publica Socialistă România față 
de mișcarea de nealiniere și a 
reiterat sprijinul Republicii A- 
rabe Siriene pentru ca Repu
blica Socialistă România să par
ticipe. în forme corespunzătoa
re, la activitățile acestei miș
cări.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat cordiale 
mulțumiri președintelui Hafez 
Al-Assad pentru sprijinul acor
dat de Siria la intrarea Româ
niei in „Grupul celor 77“ și, to
todată, pentru afirmarea de că
tre partea siriană a susținerii 
participării României. în forme 
corespunzătoare, la activitățile 
mișcării de nealiniere.

în contextul examinării pro
blemelor internaționale majore, 
o atenție deosebită a fost acor
dată situației din Orientul Mij
lociu.

Cei- doi șefi de stat și-au ex
primat profunda lor îngrijorare 
faCa de situația încordată, ge
neratoare de conflicte, ce con
tinuă să se mențină în această 
regiune, situație care, pe lingă 
gravele sale implicații pe plan 
zonal. conține mari pericole 
pentru pacea și securita
tea internațională. Ei au 
subliniat necesitatea intensifi
cării eforturilor in vederea re
glementării politice a probleme
lor care afectează Orientul Mij
lociu. pentru realizarea, pe baza 
rezoluțiilor O.N.U., a unui pro
gres real pe calea instaurării 
unei păci juste și durabile, a 
cărei urgență ei au relevat-o în 
mod continuu în comunicatele 
comune adoptate în 1974 și 
1975.

NICOLAE CEAUȘESCU HAFEZ AL-ASSAD

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU. a trimis președintelui Republicii Seychelles, JAMES 
MANCHAM, următoarea telegramă :

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

Salutînd proclamarea Republicii Seychelles, vă exprimăm dorința 
de a dezvolta relații de prietenie și colaborare intre cele două țări 
și popoare, ceea ce va contribui la mai buna cunoaștere reciprocă, 
in scopul unei dezvoltări libere și independente a tuturor popoare
lor. al promovării unei politici noi de pace și colaborare între 

națiuni.

Convorbiri româno-sovietice
Tovarășul Ion Pățan, vice- 

prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale. a primit, luni dupâ-a- 
miazâ. delegația guvernamen
tală sovietică, condusă de S. A. 
Skacikov. președintele Comi
tetului de Stat pentru Relații 
Economice Externe al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.. care 
face o vizită in țara noastră.

Delegația guvernamentală so
vietică a fost primită, in ace
eași zi. de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu. viceprim-ministru al 
guvernului.

In cursul convorbirilor au fost 
discutate probleme de interes 
reciproc referitoare la dezvolta
rea in continuare a colaborării 
ți cooperării economice româ
no-sovietice in diferite sectoa
re de activitate, la lărgirea 
schimburilor comerciale bilate
rale.

La întrevederi. desfășurate 
într-o atmosferă caldă, priete
nească. au luat parte Ioan A- 
vram. ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Ștefan 
Nicolae, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și

Cei doi președinți au eviden
țiat faptul că menținerea de că
tre Israel a teritoriilor arabe 
ocupate în urma războiului din 
1967 și refuzul său_ de a recu
noaște drepturile naționale ale 
poporului arab palestinian au 
reprezentat ți reprezintă sur
se permanente de tensiune și 
conflicte militare. O pace justă 
și durabilă in Orientul Mijlociu, 
bazată pe rezoluțiile pertinente 
ale Organizației Națiunilor Uni
te, trebuie să fie realizată prin 
retragerea Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate în 1967 
și recunoașterea drepturilor na
ționale ale poporului arab pa
lestinian. inclusiv dreptul său 
inalienabil de a-și constitui pro
priul său stat independent.

Cei doi președinți au fost de 
acord cu faptul că se impune 
întărirea rolului O.N.U., al Adu
nării Generale și Consiliului de 
Securitate in a favoriza elabo
rarea de soluții și a permite apli
carea rezoluțiilor pertinente ale 
Națiunilor Unite cu privire la 
conflictul din Orientul Mijlociu. 
In acest cadru, referindu-se la 
recentele dezbateri care au avut 
loc in Consiliul de Securitate, ei 
au dezaprobat represiunile prac
ticate de către autoritățile is- 
raeliene împotriva populației 
palestiniene din teritoriile arabe 
ocupate, precum și crearea de 
colonii și alte măsuri care afec
tează caracterul fizic, demogra
fic și cultural al acestor teri
torii.

Ei s-au pronunțat, de aseme
nea, pentru reluarea Conferin
ței de pace de la Geneva cu 
participarea tuturor părților in
teresate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, 
unicul reprezentant legitim al 
Poporului arab palestinian, în 
condiții de egalitate cu ceilalți 
participant la conferință.

Președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad, a dat 
o inaltă apreciere eforturilor 
constante depuse de președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, vizind 
instaurarea unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu.

Președintele Siriei a subliniat 
că președintele României a în
țeles incă de la început com
plexitatea și gravitatea situației 
din zonă, a adoptat o poziție 
fermă contra ocupării de teri
torii arabe prin forță și a cerut 
să fie făcută dreptate poporului 
arab palestinian.

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a apreciat în mod 
deosebit eforturile constante de
puse de președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, 
pentru soluționarea grabnică a 
conflictului din Orientul Mijlo
ciu, pentru instaurarea unei 
păci juste și trainice în zonă, în 
conformitate cu rezoluțiile 
O.N.U., atit în ceea ce privește 
evacuarea tuturor teritoriilor 
arabe ocupate în 1967, cit și în 
legătură cu recunoașterea drep
turilor naționale ale poporului 
palestinian.

Cei doi președinți și-au ex
primat ingrijorarea față de si
tuația gravă existentă în Liban, 
după 14 luni de război civil, 
pronunțindu-se pentru încetarea 
cit mai grabnică a luptelor din 
această țară, pentru soluționarea 
conflictului pe calea tratativelor, 
și nu a înfruntărilor armate. Ei 
au subliniat necesitatea inten
sificării tuturor eforturilor în 
vederea realizării unor înțele
geri corespunzătoare între for
țele politice și sociale din Li
ban, care să asigure integrita
tea, unitatea, suveranitatea ță
rii, dezvoltarea sa economico- 
socială democratică independen
tă. pentru ca poporul libanez să 
aibă posibilitatea să-și rezolve 
el însuși problemele sale, să 
realizeze reconcilierea naționa
lă, păstrlnd relații frățești cu 

cooperării economice internațio
nale.

A fost prezent V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

Delegația sovietică a avut, de 
asemenea, convorbiri cu Nicolae 
Mănescu, ministrul energiei 
electrice.

ACORDURI
Luni au fost semnate, la 

București. două acorduri pri
vind colaborarea economică și 
tehnico-științifică de lungă 
durată in domeniul construc
țiilor de mașini, între Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Din partea română, 'acordu
rile au fost semnate de loan 
Avram. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, iar din 
partea sovietică de S.A. Skaci
kov. președintele Comitetului 
de Stat pentru Relații Econo
mice Externe al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

La semnare a participat Ion 
Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțu- 

mișcarea palestiniană, pe baza 
acordurilor încheiate între sta
tul libanez și O.E.P. Ei și-au 
exprimat, de asemenea, speranța 
că acțiunea inițiată de Liga Sta
telor Arabe, în cooperare cu Si
ria, va contribui in mod eficient 
la restabilirea păcii în Liban. 
Soluționarea problemelor din 
Liban va trebui, de asemenea, 
să conducă la excluderea unei 
intervenții străine în treburile 
sale interne, ceea ce ar cores
punde atit intereselor vitale ale 
poporului libanez, cit și cauzei 
păcii și securității în zona 
Orientului Mijlociu și în întrea
ga lume.

Cei doi șefi de stat au sub
liniat însemnătatea instaurării: 
unui climat de securitate și co
operare în Europă și, în acest 
context,1 necesitatea realizării 
angajamentelor înscrise în Ac
tul final al Conferinței de la 
Helsinki. Ei au apreciat că edi
ficarea securității și cooperării 
in Europa va exercita o in
fluență favorabilă asupra pro
movării cauzei păcii și securită
ții în întreaga lume și, în acest- 
context, au afirmat încă o dată 
existența unor strinse legături 
între securitatea continentului 
european și cea a regiunii me
diteraneene și, în special, în 
Orientul Mijlociu.

Președinții celor două țări 
s-au pronunțat pentru transfor
marea regiunii Balcanilor in
tr-o zonă de bună vecinătate, 
cooperare și pace, lipsită de 
arme nucleare. De asemenea, ei 
s-au declarat în favoarea solu
ționării politice a situației din 
Cipru, pe baza respectării inde
pendenței, suveranității și inte
grității acestui stat, a asigură
rii conviețuirii pașnice a celor 
două comunități cipriote.

Cei doi președinți au afirmat 
preocuparea țărilor lor pentru 
înfăptuirea dezarmării generale 
și, în primul rind, a dezarmării 
nucleare, prin trecerea la mă
suri concrete de oprire a cursei 
înarmărilor, încetarea produc
ției de arme nucleare, lichida
rea stocurilor existente, scoa
terea în afara legii a întregului 
armament atomic, desființarea- 
bazelor militare de pe teritoriile 
altor state. Ei s-au pronunțat, 
totodată, pentru crearea de zone 
de pace, lipsite de arme nuclea
re în diferite părți ale lumii, 
pentru destindere, colaborare 
și încredere între state.

Președinții României și Siriei 
s-au pronunțat pentru întărirea 
rolului și eficienței O.N.U., pen
tru democratizarea activității a.-, 
cesțeia, astfel ca ea să devină 
un for universal de dezbatere 
și soluționare a marilor proble
me care frămîntă astăzi omeni
rea.

Cei doi președinți au acordat 
o înaltă apreciere dialogului la 
nivel înalt româno-sirian, rezul
tatelor fructuoase ale convorbi
rilor care au avut loc, pentru 
continua intensificare a relații
lor de cooperare prietenească 
dintre cele două țări și popoare.

Președintele Hafez Al-Assad 
și doamna Anisse Al-Assad au • 
exprimat președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și guvernu-’ 
lui și poporului român, since
rele lor mulțumiri pentru pri
mirea călduroasă și ospitalita
tea remarcabilă de care s-au 
bucurat in timpul vizitei în 
România, împreună cu dele
gația care i-a însoțit.

Președintele Hafez Al-Assad și 
doamna Anissă Al-Assad au a- 
dresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu invitația cordială de 
a face o vizită oficială de prie
tenie în Republica Arabă Siria
nă. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmlnd a fi 
stabilită ulterior.

lui exterior și cooperării eco-. 
nomice internaționale.

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

*
Ambasadorul U.R.S.S. Ia Bucu

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

PLECĂRI
Luni dimineața ă plecat spre 

Reikjavik delegația Consiliului. 
Cdhtral al U.G.S.R. condusă de 
tovarășul Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte, care urmează să 
efectueze o vizită de prietenie 
în Islanda și Irlanda la invitați^ 
Federației Islandeze a Muncii și 
respectiv a Congresului Irlan
dez al Sindicatelor.

★

Luni dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Co
munist din Danemarca, condusă 
de Poul Emanuel Henning, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.D., care, 
la invitația C.C. al P.C.R.. a fă
cut o vizită în țara noastră.

SOSIRE
Luni a sosit în Capitală n 

delegație a Consiliului Național’ 
al Frontului Național din R. D. 
Germană, condusă de Klauss 
Lenk, membru al Prezidiului și 
Secretariatului, care întreprinde2 
o vizită pentru schimb de ex
periență în țara noastră, la in
vitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

MANIFESTARE
Cu prilejul apropiatei Zile 

naționale a Canadei — 1 iulie 
—, Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea 
a organizat, luni seara, în Ca
pitală, o manifestare culturală.
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Generalul Ramalho Eanes Numărul șomerilor in 
Piața comună In Comitetul pentru folosirea

a fost ales președinte
al Portugaliei

Alegerile prezidențiale desfășurate, duminică, în Portugalia 
s-au încheiat cu victoria generalului Ramalho Eanes. șeful Sta
tului Major al armatei terestre, care, potrivit rezultatelor finale 
date publicității la Lisabona, a intrunit 2 967 414 voturi favora
bile, reprezentind 61,54 la sută

spațiului cosmic in scopuri pașnice
Intervenție a reprezentantului român

din sufragiile exprimate.

datorează in 
factori 

state 
ten-

Noul președinte al Republicii 
Portugheze va fi proclamat ofi
cial in această funcție la 5 iulie, 
de către Comisia de validare a 
voturilor.

Participarea electorală a fost 
de 75,42 la sută, din totalul de 
6 477 488 alegători înscriși, pre- 
zentîrțdu-se la urne 4 885 624.

Luind cuvintul luni la Lisa
bona, generalul Ramalho Eanes 
a declarat că „în citeva zile 
Portugalia va avea un guvern 
operațional". El a precizat că 
va încredința sarcina, formării 
noului cabinet secretarului ge
neral al Partidului Socialist, 
Mario Soares. Pentru îmbună
tățirea situației economice și 
sociale a Portugaliei, generalul 
Eanes a solicitat participarea 
muncitorilor, „clasa preponde
rentă în această țară". El a 
arătat că transformarea societă
ții trebuie să se facă cu spriji
nul unor sacrificii acceptate. în 
mod conștient, dar a precizat 
că nu are, în nici un fel, intenția 
de a face ca muncitorii să achite 
„nota situației economice din 
țară". Generalul Ramalho Eanes 
a arătat, totodată, că realizarea 
unei societăți socialiste democra
tice și pluraliste reprezintă o- 
biectivul Portugaliei, pe termen

mediu, subliniind că acesta 
trebuie realizat pe etape cores
punzătoare realităților din țară, 
în ceea ce privește forțele ar
mate portugheze, acestea „nu 
se vor întoarce în cazărmi, in 
sensul clasic al cuvîntului". Ele 
vor trebui să participe la pro
cesul de transformare a țării, 
precum și la realizarea unor 
obiective social-economice.

• NUMĂRUL ȘOMERILOR 
in țările membre ale Pieței 
comune era, la sfirșitul lunii 
mai, de 4.975 milioane, In mai 
1975, totalul fusese de 4,27 
milioane. In raport cu ulti
mele luni se înregistrează, 
totuși, o anumită reducere, 
dar Comisia C.E.E. avertizea
ză că ea se
mare măsură unor 
sezonieri. In unele 
membre există chiar o 
dință de deteriorare.

Pe țări, situația era la 
fitul lunii trecute următoa
rea : Belgia — 216 938 șomeri 
(8,2 la sută din populația 
activă): Danemarca — 119 000 
(5,8) ; Franța — 896 931 (5,2); 
Irlanda — 109 657 (9,8) ; O- 
landa — 189 047 (4.8) : Ma
rea Britanie — 1 220 360 (5,3 
ia sută) ; R.F. Germania — 
953 538 (4.2).

//» cadrul referendumului din 27 iunie

Poporul algerian a aprobat un
document major

sfir-

/

„Carta naționalău

La New York continuă lucră
rile sesiunii anuale a Comite
tului pentru folosirea spațiului 
cosmic in scopuri pașnice — 
organism din. care face parte și 
țara noastră. Comitetul exa
minează probleme referitoare 
la organizarea cooperării in
ternaționale în ce privește uti
lizarea aplicațiilor tehnicilor 
spațiale, cum sint televiziunea 
in direct și teledetecția prin 
satelit, precum și elaborarea 
unor norme juridice pentru re
glementarea activității statelor 
in aceste domenii.

In legătură 
ta direct, 
zentantul 
comitet. Dumitru 
pronunțat 
unor 
garanteze 
ale 
prietenia și 
popoare. 1 
că reglementări 
elaborare 
dreptul 
difuzarea 
unor emi 
este contrar

încit să se asigure 
optimală a acestei

nală. astfel 
exploatarea 
noi tehnici spațiale, de care să 
profite și țările in curs de dez
voltare.

In încheiere, vorbitorul s-a 
pronunțat pentru convocarea 
unei reuniuni internaționale, 
sub auspiciile O.N.U., la care 
să fie elaborat un program de 
cooperare internațională în 
domeniul aplicațiilor tehnicilor

!e.

P.S.F. fidel programului 
comun al stingii — 
declară Francois 

Mitterrand
al

Poporul algerian a ' aprobat 
duminică, în cadrul unui refe
rendum, „Carta națională", do
cument care . fundamentează 
opțiunile generale ale poporu- 

■ lui, angajat pe calea progresu
lui și prosperității, a edificării 
socialiste a patriei.

Pe listele de alegători au fost 
înscriși 7 245 893 de cetățeni — 
bărbați și femei care au împli
nit vîrsta de 18 ani. Printre a- 
ceștia s-au aflat numeroși no
mazi din Sahara, care au votat 
pentru prima dată, pentru ei 
organizîndu-se secții itinerante 
de vot. Potrivit datelor provizo
rii comunicate luni de Ministerul 
de Interne, pînă duminică, la 
ora 18,00, votaseră 82,23 la sută 
din cei înscriși pe liste, fapt 
care demonstrează, după cum 
subliniază presa algeriaiiă, „o 
participare populară masivă a 
cetățenilor la aprobarea acestui 
vast program de acțiuni politice

și economice ale revoluției de la 
1 noiembrie 1954". Alte comuni
cări difuzate luni informează 
că in favoarea „Cartei națio
nale" a votat totalitatea locuito
rilor din noile sate agricole pi
laf, construite în anii indepen
denței țării. Țăranii din comu
nele Magoura și Ain Nehală, 
înscrise recent pe harta admi
nistrativă a țării, au fost printre 
primii pe țară care s-au pre
zentat la vot.

Votînd masiv în favoarea 
„Cartei naționale" — subliniază 
ziarul „El Moudjahid" — po
porul algerian are de acum îna
inte un document fundamental, 
care, confirmînd marile opțiuni 
ale ultimilor zece ani, „trasează 
calea de urmat pentru înfăptui
rea integrală a obiectivelor re
voluției socialiste algeriene".

Rezultatele definitive ale re
ferendumului vor fi publicate in 
zilele următoare.

cu televiziunea 
prin satelit, repre- 
României ta acest 

Ceaușu. s-a 
pentru elaborarea 

norme juridice care să 
drepturile suverane 

statelor și să promoveze 
i înțelegerea între 
Vorbitorul a arătat 

in curs de 
trebuie să consacre 

statelor de a refuza 
pe teritoriile lor a 

iimi al căror conținut 
acordurilor inter

naționale ce interzic propa
ganda de război, incitarea la 
ură și discriminare rasială și la 
învrăjbire națională.

Referindu-se apoi la folosi
rea teledetecției prin satelit a 
mediului terestru, care ta ul
timii ani a găsit o largă apli
care in activități economice, 
reprezentantul român a subli
niat necesitatea ca ta regle
mentarea acestor activități sâ 
se pornească de la respectarea 
principiului suveranității state
lor, în special asupra resurselor 
lor naturale și asupra informa
țiilor privind aceste resurse. In 
același timp. reglementările 
preconizate trebuie să încuraje
ze o largă cooperare internațio-

MAREA BRITAN IE

Laburiștii au

at- 
pe

de 
de

fel de mari. „Ford" însumează 
28 uzine pentru piese, 14 fabrici 
de asamblare, 24 de grupuri Re 
clădiri rezervate administrației, 
cercetării și proiectării. Ford nu 
uitg să spună că funcționarii săi 
înseamnă mai mult decit auto
mobile. Detroit este și centru 
de control pentru astronauți și 
mașina electronică de citit a- 
drese, 36 090 pe oră, și antena 
lui Mariner IV, și laser, și cer
cetări medicale, și rachete ghi
date. La Complexul industrial 
Rouge parcurg aleile eu senza
ția revenirii in documentare. La 
Hunedoara, să spunem. Peisaj 
tradițional. Furnale — 6 000
tone pe zi, oxigen, electricitate

ronul clădirii administrației 
impresia vizitei unor vile 
late, deloc impunătoare. Acesta 
e „Ford World Headquorters 
Building". Mă uit încă o dată. 
Nimic, 
aleile 
te, 
ele.
<le 
pur 
troit, fără 
cu patru roți trecută sau netre
cută în heraldica oficială, dar 
prezentă in fiecare piatră a șo
selei, în fiecare casă.

Cine a inventat automobilul ? 
Cei mai mulți dintre chestionați 
răspund convingător : Ford. Se

Dacă aici n-ar ft 
ar fi, de fapt 7

Fiecare oraș iși are propriul 
lui stil literar, zice cineva. New 
York-ul se răstește la tine, Ohio 
se lasă blind, New Orleans te 
duce cu vorba, Dallasul ame
nință, Los Angeles intrigă. San 
Francisco ademenește. Citez din 
memorie pe Steinbeck. Ți se în- 
timplă ea locuri pe care nu 
le-ai văzut niciodată să obse
deze, deajuns să le auzi nume
le și parcă declanșează o sone
rie.

Așa și acum. Spui Detroit, te 
gîndești la „Ford". Intilnești 
„Fordul" oriunde, gîndești la 
Detroit. Chiar, ce-ar fi Detroit 
fără „Ford" ? Ce este și azi. Lo
cul unei universități de renu
me, Wayne, adăpost de case în
negrite de fum și de vreme, 
cartiere imobile în verdeață a- 
tinsă de _
roșu, cu un Hilton crescut 
spinarea restaurantului poline- 
zian. Și revenim. Detroit — 
centru mondial al industriei de 
automobile. Detroit, după Los 
Angeles, orașul ou cel mai mare 
număr de mașini la mia de lo
cuitori.

Doar pietonul din mine găseș
te ințelegere față de singurăta
tea acestor străzi nefiresc de 
strimte și nefiresc de pustii, 
derulate printre fațade neprimi
toare, șoptind ani mult mai 
vechi decit mine. Dar cum am 
venit să văd mașina in stare 
născindă, Fordul crescut cu bi
beronul, las deoparte tentații 
sentimentale, indepărtez nostal
gia aleilor verzi din alte locali
tăți. a pajiștilor pline probabil 
și la această oră cu jucătorii 
fotbalului american dc vîrstă 
școlară, pun alături bruma de 
cunoștințe în materie și cu ta
xiul gata să înghită distanța și 
taxa de drum mă pregătesc, 
psihologic, de vizită.

Găsesc programul vizitei gata 
tipărit, cu elipsa neagră cunos
cută pătată de înscrisul alb. Ca 
intr-un program de radio, pe 
ore și minute, cu precizarea 
principalelor momente ale zilei, 
cu indicarea locurilor, a trasee
lor, a pauzelor, cu numele celor 
care vor fi ghizi pe 
nostru automobilistic, pri
mește Robert E. 
ghidul, el v» alerga și ne 
va alerga acolo unde ritmul 
deplasării pune in cauză res
pectarea nemțească a orei ur
mătoare. Circa un ceas ne miș
căm în lumea de coșuri și burți 
încinse a Complexului Rouge. 
N-am idee cit mă imping- din 
spate pornirile livrești, nu am 
prejudecăți, dar mă apropii de 
„Ford" cu sentimentul incom- 
parabilității. Ford în capul meu 
e o planetă, aglomerare mega
litică, cu proprietatea de a-ți 
nimici interesul de la prima ve
dere, cu ochi de ciclop, gata să 
prindă și să surprindă gesturi 
de natură a-i stimula ambiția, 
ceva greu arătabil șl măsurabil 
la prima vedere. Descind la pe-

funingine. Dominat de 
pe

Nimic
Și 

nu 
Aici 
care

Și

decit copacii, 
clădirile apropia- 

tocmai înalte nici 
e „Ford" cel fără 
Detroit ar răni ine 
simplu doar De- 

a beneficia de pajura

Orașul și roțile

însemnări din S.U.A. de NEAGU UDROIU

cit trebuie unui oraș cu un mi
lion de locuitori. Una din ma
rile turnătorii ale Americii. 
Intre benzile transportoare, in 
hale, mă invită de atîta vreme 
Egon Erwin Kisch. Dar tutu
nul ? Metalurgie in haina de 
tradiție cu minereu și cărbune 
adus pe șlepuri, cu drumuri 
prin limbi de foc, cu reacțiile 
știute de oxidare, cu debușarea 
fontei în otel, a otelului măci
nat in table, in motoare, a o- 
telului regăsit pe șine, in auto
mobile. Multe informații nu pri
mesc și nici nu cred că mi-ar 
spune mai mult decit priveliș
tea de muncă ordonată, cu oa
meni fiecare la locul lui, impa
sibil la ce se petrece dincolo de 
el, blocat pe ceea ce ei trebuie 
să facă și să facă bine. Mă in
comodează dezinteresul lui pen
tru mine, vizitatorul venit de 
nu știu unde să-1 văd la față. 
Mă intreb însă cu ce s-ar alege 
domnul Ford de pe urma lor 
dacă omul de la bandă ar opri 
ochii in ochii tuturor celor 
200 000 de vizitatori înregistrați 
anual la Dearborn.

din nou majoritatea
Incepînd de la 28 iunie, de 

cir.d in Camera Comunelor a 
intrat un nou deputat laburist, 
ales joia trecută in circum
scripția electorală Rotherham, 
guvernul Callaghan dispune ia
răși de majoritatea voturilor, 
fapt care ii permite să aștepte 
cu mult mai multă încredere 
viitoarele dezbateri din Parla
ment. Acest lucru este de na
tură să schimbe, oarecum, 
mosfera de confruntare de 
eșichierul politic britanic.

Scrutinul de joi. 24 iunie, 
la Rotherham, a dat ciștig
cauză candidatului Partidului 
Laburist. în acest fel, guvernul 
britanic, care era minoritar în 
Camera Comunelor, devine ma
joritar. chiar dacă această „ma
joritate" se ridică la un vot sau 
cel mult la două. Potrivit pro
cedurii parlamentare britanice, 
este suficient un vot in plus 
pentru ca legile prezentate de 
guvern să fie aprobate de 
Parlament. In ultima lună, nu 
mai puțin de cinci proiecte im
portante, inițiate de guvern, au 
fost blocate de opoziție.

Marți, guvernul iși va încer
ca forțele, in Camera Comunelor, 
repunind ta discuție proiectul 
de lege privitor la naționali
zarea industriei aeronautice și 
a construcțiilor navale, proiect 
contestat de conservatori. Se 
așteaptă ca' votul să fie favo
rabil, ceea ce va permite gu
vernului să-și îndeplinească 
programul promis, deși pentru 
aceasta Parlamentul va fi nevoit 
să-și continue activitatea pe o' 
bună parte a verii, iar in toam
nă să-și înceapă lucrările cu 
mult timp mai inainte decit era 
prevăzut.

traseul

Tarlton,

pri
mai 
atît

nivel de ambasadă.

partid față de 
al stingii, în 

acesta a fost
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R.S.A. : Studenți africani din 
Johannesburg protestind îm
potriva discriminărilor la care 
sint supuși și a masacrului 
comis de poliție Io Soweto

a celor șapte state industrializate

• PRIMUL SECRETAR 
Partidului Socialist Francez, 
Francois Mitterrand, a reafirmat 
fidelitatea acestui 
programul comun 
termenii în care 
redactat.

„Acest program
primul secretar al P.S.F. 
un echilibru intre trei formați
uni politice. (P.C.F., P.S.F. și 
radicalii de stingă — n.n.). Este 
un echilibru prea prețios pentru 
a risca să fie distrus sau su
pralicitat".,

în cadrul aceleiași reuniuni 
a luat cuvintul și președintele 
grupului parlamentar socialist, 
deputatul Gaston Deferre. pri
marul Marsiliei, care a reafirmat 
hotărirea conducerii P.S.F. de a 
proceda, în cazul unei victorii a 
forțelor de stingă, la aplicarea 
măsurilor prevăzute de progra
mul comun, între care la loc de 
frunte se află naționalizările — 
relatează agenția France Presse.

Peste 60 000 de persoane au 
participat duminică, pe străzile 
Londrei, la o manifestație de 
protest față de politica de apart
heid și represiunile singeroase 
ale regimului de la

gindesc, bănuiesc, la Henry 
Ford, irlandezul născut ta 1863. 
La 15 ani construia primul mo
tor și cam tot pe atunci pro
iecta planul manufacturii dc 
ceasuri. Primul Henry s-a legat 
de automobile prin 1893. Nu el 
este fondatorul, lumea știe că 
automobilul s-a născut în pînte- 
cele Europei. Ford s-a ambițio
nat să joace Ia carte mare pul- 
sind modele nenumărate în lo
turi incredibile. Reclama 
mului autoturism : „cea 
perfectă mașină pe piață,
de simplă incit și un băiat de 
15 ani o poate conduce". Se 
păstrează și numele celui dinții 
proprietar, un doctor, Phenning 
din Chicago. In 1913, la „Ford" 
se construiesc jumătate din 
automobilele fabricate in State
le Unite. Spuneam că referiri la 
Ford se fac mereu și nu Ia 
Henry, la Edsel, la Henry II. la 
niciunul, ci la toți o dată, deși 
aș crede că, sigur așa este, nici 
la persoane și nici la motoarele 
Ford cit la EL. EL, gigantul in
dustrial, Pantagruel cu brațe 
mari, cu stomac și buzunare la
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• PATRU OAMENI INTR-0 BARCA DE PIELE vor sâ dove
dească că irlandezii au traversat Atlanticul înaintea lui Cristolor 
Columb. In acest scop ei utilizează o barcă de o construcție 
specială. Temerarii sint încredințați că vor reuși să traverseze 
oceanul așa cum pare s-o fi făcut strămoșii lor cu nouă secole 
în urmă. Itinerarul lor cuprinde Arhipelagul Feroe, Islanda și 
Groenlanda « RECHINI IN LARGUL SARDINIEI. Zeci de rechini 
au fost semnalați sîmbătă și duminică în largul coastelor Italiene 
dar ei nu par primejdîoși pentru om. Cu o lună în urmă un 
rechin a reușit sâ semene totuși panică pe plajele din apropierea 
Romei înainte de a fi capturat. Se pare că rechinii au fost atrași 
în această zonă de reapariția tonului, pește care dispăruse cu 
cîțiva ani în urmă din cauza poluării apelor • TAIFUNUL 
„SALLY" acompaniat de vînt puternic, care se deplasează cu 165 
km pe oră, a ajuns luni la insulele Rlu Kiu din sudul Japoniei. 
Meteorologii din Manila apreciază că el se îndreaptă spre nord- 
estul Filipinelor « ȚARA FOCULUI SUB ZĂPADA. OraȘul 
Ușhuala din Țara Focului, din sudul continentului latino-american 
este complet sub zăpadă, rupt de celelalte regiuni ; activitatea 
administrativă și școlară a. fost întreruptă și circulația vehicule
lor este imposibilă « OBIECTE DE ARTA din CARETA (o spe
cie de broască țestoasă care trăiește pe litoralul sudic al Vietna
mului și cîntărește intre 30—40 kg, cu diametrul carapacei de un 
metru). Ea este acum întrebuințată la confecționarea ramelor de 
oglinzi, a pieptenilor, ramelor de ochelari, tabacherelor. Pescui
rea caretelor are loc în perioada noiembrle-februarle, broaștele 
țestoase fiind puse în apă caldă pentru a li se desprinde carapa
cea, după care sint aruncate din nou în apa din care au fost 
pescuite. Ele iși refac carapacea în decurs de doi ani • EXTIN
DEREA ARTIFICIALA A ARHIPELAGULUI NIPON. Un astfel 
de proiect larg popularizat în Japonia prevede distrugerea munți
lor și extinderea uscatului cu pămîntul scos de pe înălțimile lor. 
Doar muntele Fuji — simbolul țării — va rămîne neatins. Autorii 
proiectului afirmă că, în acest fel, Japonia iși va dubla suprafața 
necesară dezvoltării industriale și agricole. Pentru realizarea 
acestui plan vor fi necesari... 200 ani 1 Roadele proiectului vor 
trebui să întreacă de trei ori cheltuielile. Japonia dispune de ex
periență în acest domeniu : citeva cartiere, ale orașelor Tokio șl 
Osaka au fost construite pe terenuri smulse mării.

’ 'i Pretoria 
îndreptate Împotriva populației 
de culoare. în fruntea manifes- 
tanților se aflau șase foști de
ținuți politici din Africa de Sud. 

Organizatorii acestei ample 
acțiuni — Mișcarea britanică 
împotriva apartheidului și mai 
multe centrale sindicale — au 
cerut guvernului Marii Britanii 
să pună capăt imediat oricăror 
livrări de arme către Africa de 
Sud.

Reuniunea la nivel înalt a 
șapte țări occidentale industria
lizate. la care au participat pre
ședintele S.U.A., Gerald Ford, 
președintele Franței. Valery 
Giscard d’Estaing. cancelarul 
R.F.G., Helmut Schmidt, pre
mierii Canadei, Pierre Elliott 
Trudeau, Japoniei, Takeo Miki, 
Marii Britanii. James Callaghan. 
Italiei. Aldo Moro, precum și 
miniștrii de externe și de finan
țe ai țărilor respective s-a în
cheiat. luni seara, la San Juan, 
după două zile de dezbateri.

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 (orela 9; 11,15; 13,30; 
15; 18,15; 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: Grivița (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15); Volga (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15);
Tomls (orele 8.45: ti: 13.15: 15.30: 
17.45; 20); Grădina Tomls (ora 
20,30).

PAPILLON: Sala Palatului
(ora 10.30; ora 14 — seria 635 ; 
ora 17,15 — seria 686 : ora 20.15 
— seria 687): 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 
16; 18.15: 20.30);

9.15: 11.30: 13,45;
Feroviar (orele 9;

11,15; 13,30; ... 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 (orela 9; 11.1S; 
13.30: 15.45: 18; 20,15).

S-A INTÎMPLAT IN ANII '20» 
Central (orele 9,15; 11,30; 13.451 
16: 18.15; 20,30)

RĂSCUMPĂRAREA: Excelsior
(orele 9; 11.15; 13.30; *16; 18,15;
20.30): Aurora (orele 0: 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- 
’ ' ----- ----- 16; 18,15; 20,15).

ROMAN
9; 11.15;

le 9; 11,15; 13,30;
MUȘCHETARUL 

puri Noi (orele 
15,45; 18; 20.15).

Tim- 
13,30;

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:

MERE ROȘII: 
,15,30; 18; 20,15).

FRATELE MEU 
FORMIDABIL: i
15,30; 17,45; 20); 
15.30; 17,45; 20).

CEL ALB, CEL GALBEN, CEL 
NEGRU: Cotrocenl (orele 10;
12,30; 15; 17,30; 20).

DINCOLO DE POD: Cringași 
(ora 17).

CERCUL
15,45; 18;

MARILE 
(orele 9; 11,45; 
Flamura 
20).

INVINCIBILUL LUKE: Flamura 
(ora 9).

19.15).
Ferentari (orei®

ARE UN FRATE 
Gluleștl (orele 
Progresul (orele

MAGIC: Pacea (orele
20,15).

SPERANȚE: Miorița
■■ 14.30; 17.15; 20);

(orele 11.15: 15: 17.30:

Ordinea de zi a cuprins o arie 
largă de probleme, printre care 
evoluția și perspectivele econo
miei mondiale, situația mone
tară internațională actuală, re
lațiile statelor occidentale in
dustrializate cu țările în curs de 
dezvoltare. Primele două proble
me au reprezentat elementul 
dominant al tuturor luărilor de 
cuvint în cadrul cărora s-a 
subliniat că lupta pentru „stran
gularea" inflației trebuie să ră- 
mină un obiectiv primordial.

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

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL- 
Cosmos (orele 15.30; 78;LAN:

20.15).
DOCTOR JUDYM: Moșilor (o- 

rele 15.30; 18); Grădina Moșilor
(ora 20.30).

ZORRO: - •
19)

FRAȚI DE CRUCE: 
le 15.43: 18: 20).

DACII: Floreasca
18; 20,15).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUVs 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20).

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

ROMANȚA PENTRU ÎNDRĂ
GOSTIȚI: Vitan (orele 15,30; 19,30).

Popular (orele

Munca

(orele

15.30

(ore-

Teatrul National (Sala Mare):
SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU

• ÎN CADRUL LUCRĂRI
LOR sesiunii Consiliului 
ferial al O.U.A. care se 
șoară la Port Louis au 
nuat dezbaterile privind 
blemele decolonizării. Vorbitorii 
au subliniat, in intervențiile lor, 
necesitatea intensificării ajuto
rului care se acordă mișcărilor 
de eliberare din R.S.A., Nami
bia și Zimbabwe.

în cadrul Comitetului politic 
al sesiunii a fost luată in dez
batere atitudinea unor corpora
ții petroliere transnaționale, 
cum sint „Shell", „Gulf Oil" și 
altele, care continuă livrările 
de petrol și produse petroliere 
regimului rasist din Africa de 
Sud.

Reuniunea Consiliului de 
Securitate al O.N.U.
• CONSILIUL DE SECU

RITATE al O.N.U. s-a intrunit 
luni la ora 15,15 G.M.T., pentru 
a continua dezbaterile consacrate 
analizării recomandării Comite
tului Adunării Generale privind 
evacuarea de către Israel, pînă 
la 1 iunie 1977, a tuturor terito
riilor arabe ocupate in urma 
războiului din 1967.

• in dorința Comuna 
de a promova relațiile bilaterale 
pe baza egalității. respectului 
reciproc, suveranității, integri
tății teritoriale și a neamestecu
lui în treburile interne, guver
nele Cambodgiei și Italiei au 
hotărît să stabilească relații di
plomatice la ' ' '

Luanda : 
procesul

Sentințele în 
mercenarilor

• DUPĂ 
ZA agențiile 
Iul revoluționar 
Luanda, care a judecat incepînd 
de la 11 iunie grupul celor 13 
mercenari străini capturați In 
luna februarie în Angola, acu-

SCARA — ora 19.30; (Sala Mică): 
CĂSĂTORIA — ora 19.30; Teatrul 
..Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : JOC DE PISICI — 
ora 19.30; (Sala Studio): ELISA- 
BETA I — ora 19.30: Teatrul „Ion 
Creangă": EXCURSIA (premieră 
prezentată de A.T.M.) —_ora 19,3(ț: 
Circul „București": 
GHEAȚĂ (Ansamblul 
Mare din Moscova) — 
Ansamblul „Rapsodia 
FRUMOASA ești, 
ȚARĂ

CIRCUL PE
Circului 

ora 19.30; 
Română": 
MINDRĂ

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10,00 Elogiul ma
turității. Emisiune pentru tineret 
realizată la întreprinderea de 
stofe fine „Argeșeana" din Pitești. 
10,25 Film artistic: „Orizonturi

zați. In principal, de crime împo
triva poporului angolez, a pro
nunțat luni sentința. Patru acu- 

• zați au fost condamnați la 
moarte, iar ceilalți nouă la pe
depse variind între 16 și 30 de 
țni închisoare.

Condamnările Ia moarte ur
mează să fie confirmate de pre
ședintele Republicii Populare 
Angola, Agostinho Neto.

• BANCA DE INVESTIȚII A 
C.E.E. a acordat, în exercițiul 
financiar 1975, credite în valoare 
de aproximativ un miliard uni
tăți de cont (1 unitate de cont 
egal cu 1,2 dolari S.U.A.). Cele 
mai multe fonduri au fost des
tinate regiunilor rămase în urmă 
din punct de vedere economic 
din Italia (358,8 milioane u.c.), 
Marea Britanie (334.5 milioane 
u.c.) ți Irlanda (37,7 u.c.).

• LA DELHI a fost semnat 
luni un acord indo-pakistanez 
privind reluarea traficului fero
viar de pasageri și mărfuri între 
cele două țări, cu începere de la 
10 iulie a.c., îh conformitate cu 
hotăririle reoentelor convorbiri 
oficiale de la Islamabad. Loca
litățile Amritsar (India) și Laho
re (Pakistan) vor fi * 
linii ferate deservite 
expres.

Tot ta aceste zile, 
fanți ai ministerelor 
ale celor două țări pregătesc 
condițiile pentru restabilirea, cel 
mai tîrziu la 24 iulie a.c., a rela
țiilor diplomatice.

Congresul constitutiv 
al Partidului Socialist t
Revoluționar Somalez

legate prin 
de un tren

reprezen- 
de externe

• PREȘEDINTELE PREZI
DIULUI C.C. al Partidului Co
munist din Japonia, Kenji Mi
yamoto, a primit 
Partidului Comunist 
condusă de J. 
tura, membru 
tic, care se

- Tokio.

delegația 
Cubanez, 

R. Machado Ven
al Biroului Poli- 
află In vizită la

ConstituireaUruguay:
Consiliului Națiunii

• ÎN CAPITALA URUGUA- 
YULUI a avut loc actul oficial 
de constituire a Consiliului Na
țiunii. Noul organism, format 
din cei 25 membri ai Consiliului 
de Stat și din 21 ofițeri supe
riori ai forțelor armate urugua- 
yene, al cărui președihte este 
Aparicio Mendez, actualul pre
ședinte interimar al Consiliului 
de Stat, va funcționa numai în 
sesiuni extraordinare. ’ urmînd 
ca In răstimp de două luni să 
desemneze pe succesorul actua
lului șef al statului, Alberto De- 
micheli.

Ansamblul „Cununa 
Carpaților" în S.U.A.
• ANSAMBLUL FOLCLO

RIC românesc „Cununa Car- 
paților", care întreprinde un 
turneu în Statele Unite, în 
cadrul manifestărilor cultural- 
artistice prilejuite de bicente
narul independenței poporului 
american, a susținut trei spec
tacole ia Philadelphia — oraș 
unde a fost elaborată și votată 
„Declarația de independență". 
Mii de spectatori au aplaudat 
minute în șir, la scenă deschisă, 
pe reprezentanții folclorului 
românesc.

Luni, la Mogadiscio s-au des
chis lucrările Congresului con
stitutiv al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez. La con
gres participă 3 000 de delegați 
— muncitori, țărani, intelectuali, 
militari.

Referindu-se la importanța 
creării partidului. Mohammed 
Siad Barre, președintele Consi
liului Suprem al Revoluției din 
Somalia, a arătat că acesta va 
conduce țara pe calea progresu
lui politic, economic și '>.Ajiai. 

ui, a»pț)s 
vastă ac- 
rindurile 
organiza
ta rîndu- 

I păturile

lui politic, ________ T. . __
în pregătirea congresului, A“tts 
el, a fost desfășurată o ’ 
tivitate politică în 
populației, s-au creat 
ții patriotice de masă 
rile cărora au intrat „_____
cele mai conștiente ale popu
lației. Partidul Socialist Revolu
ționar Somalez va fi singurul 
organism politic din țară, a spus 
președintele. Partidul va avea, 
secțiuni ta toate localitățile. . )

Participanții la congres ur->. 
mează să definitiveze, structura, 
organizatorică, să adopte pro? 
gramul partidului și să aleaglă 
organele sale de conducere.

• In Sala sporturilor din Plo
iești s-a disputat, ieri, meciul 
amical de handbal dintre selec
ționatele feminine ale României 
și Poloniei. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 28—14 (16—5) în 
favoarea sportivelor românce. 
Meciul revanșă va avea loc 
miercuri la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală.

Bel- 
prima 
Iugo- 
rutie-

fără sflrșit" — producție a stu
diourilor franceze. Film premiat 
la Festivalul internațional al fil
mului de la Cannes. In distribu
ție: Giselle Pascal, Maurice Do
nat. Rene Blancard, Paul Fran- 
coeur. Regia Jean DreviUe. 12,10 
Telex. 16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs 
de limbă franceză. 17,00 Telex. 
17,05 Atenție la... neatenție! Jur
nal de protecție a muncii. 17,30 
Compozitori și prime audiții — 
Aurel Giroveanu. 17,55 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură. 
18,20 Teleglob: S.U.A. Reportaj de 
Iile Ciurescu și Doru Lepădatu. 
18.40 Refrene lirice. 18,55 Tribuna 
TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 „Eu, noi" — anchetă 
socială. 20,35 Seară de teatru. Is
toria comediei: „Pălăria floren
tină" de Eugene Labiche. Prezin
tă prof. dr. docent Ion Zamfires- 
cu. 22,15. 24 de ore.

• Disputată pe traseul 
grad-Zvornik (162 km) 
etapă a Turului ciclist al 
slaviei a fost cîștigată de 
rul sovietic Serghei Morozov cu
timpul de 3h 35’05” (medie ora
ră 45,200 km).

Etapa a doua s-a desfășurat 
pe ruta Kladank-Zenița și a re
venit lui Aleksandr Tihonov, 
cronometrat pe distanța de 135 
km cu timpul de 3h 12’14”. Cu 
primul pluton, la 47” față de 
învingător, au sosit și cicliștii 
români Eugen Dulgheru, Ion 
Cojocaru și Mircea Romașcanu. 
în clasamentul general indivi
dual conduce Tihonov.

PROGRAMUL 2

20,00 Film artistic: „Inimă ome
nească'' — producție a studiouri
lor de televiziune bulgare. Pre
mieră pe țară. 20,55 Tezaur de 
cîntec românesc. 21,15 Telex. 21.20 
Ocrotitorii de comori. Reportaj 
TV. 21,35 Drumuri pe cinci con
tinente. Noi orizonturi pentru iu
bitorii filmului documentar.

• Proba masculină de trambu
lină din cadrul competiției in
ternaționale de sărituri in apă 
de la Sofia a fost cîștigată de 
înotătorul Giinther Radack (R.D. 
Germană) — 375,63 puncte.
Sportivul român Ion Ganea s-a 
clasat pe locul trei, cu 371.07 
puncte, fiind urmat de ceho
slovacul Jaroslav Cerny — 369,57 
puncte.

• In runda a 12-a a turneu
lui interzonal de șah de la Ma
nila, marele maestru român 
Florin Gheorghiu, jucînd cu 
piesele negre l-a învins, tatr-o 
variantă a apărării siciliene, ta
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43 de mutări, pe marele maestru 
Wolfgang Uhlmann. (R. D. Ger
mană). Alte rezultate ale run
dei : Țeșkovski-țfort 1—0 ; 
Browne-Mecking 0—1 ; Liubo- 
jevici-Tan Lian întreruptă ; 
Spasski-Pachmau remiză : Ribli- 
Ka.valek 1—0 ; Mariotti-Harandi 
0—1.

în clasament conduce marele 
maestru brazilian Henrique Cos
ta Mecking cu 9 puncte (1). 
Șahistul, român Florin Gheor
ghiu are 5,5 puncte și 3 partide 
întrerupte.

• La Londra a avut loc tra
gerea la sorți pentru stabilirea 
meciurilor din cadrul noii ediții 
a competiției feminine de tenis 
„Cupa federației internaționale", 
un ^adevărat campionat mondial 
neoficial. Echipa României va 
întîlni formația Australiei. Alte 
meciuri mai importante : 
U.R.S.S.-Uruguay ; Olanda-Bra- 
zilia ; Argentina-Noua Zeelan- 
dă ; Franța-Anglia și 
slovâcia-Canada.

• Turneul internațional
nis de la Karlovy Vary 
ciștigat de jucătorul ______
Volkov, învingător cu 6—0, 6—2 
în finala susținută în compania 
coechipierului său Egorov. Re
zultate inregistrate in semifina
le : Egorov-Korotkov (U.R.S.S.) 
4—6, 6—3, 6—3 ; Volkov-Hărădău 
(România) 6—4, 6—1.

Ceho-

de te- 
a fost 

sovietic

• Aseară la Salonic, în tur
neul balcanic de fotbal pen
tru echipe , de tineret, forma
ția Greciei a întrecut cu scorul 
de 2—1 (1—1) echipa României. 
Finala se va disputa între se
lecționatele Greciei și Iugosla
viei.
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