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ZILEI DE 1 MAI

mlndria

lo ăHiara 
muncii, 

muncii rodnice
VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STA T, 

NICOLAE CEAUȘESCU, IN OLANDA
se desfășoară în spiritul prieteniei și respectului reciproc, pune

Țara întreagă participă Intens Ia Insuflețitoarea în
trecere pentru înlăptuirea obiectivului major : cincina
lul înainte de termen. De pretutindeni, acum, în zilele 
care preced sărbătoarea de la 1 Mal, la redacție sosesc 
știri și corespondențe ce relevă entuziasmul și abnegația 
cu care muncesc oamenii muncii din iabricl și uzine, 
de pe șantiere șl ogoare, din institute de cercetări și 
proiectări pentru realizarea exemplară a planului și a 
angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe anul 
1973. lată cîteva din aceste realizări transmise ieri de 
corespondenții noștri.

>7? evidență largi posibilități de adîncire a cooperării bilateral

avantajoase, în interesul conviețuirii pașnice și securității în Europa

DIN PROGRAMUL ZILEI:

■ în mijlocul constructori
lor de avioane „Fokker66

■ O privire cuprinzătoare 
asupra lucrărilor de dese
cări și a deltei Ijsselmeer- 
polders

■ La cunoscutele uzine 
„Philips46 din Eindhoven

■ Două muzee celebre ale 
Olandei

REPORTAJUL IN PAGINILE A III-A Șl A IV-A
La uzinele „Philips"

Dineu oferit
de Consiliul de Miniștri

*
române care îl însoțesc pe pre
ședintele Consiliului de Stat.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de cordia
litate, primul ministru Barend 
Biesheuvel și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

Miercuri seara, Consiliul de Mi
niștri al Olandei a oferit, în Ga
leria de onoare a Muzeului Na
țional (Rijksmuseum), un dineu în 
cinstea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
■•ovarășei Elena Ceaușescu.

Maiestatea SaAu participat
regina Iuliana, Alteța Sa Regală 
prințul Olandei, prințesa Margriet, 
domnul Pieter van Vollenhoven, 
membri ai guvernului, primarul 
orașului Amsterdam, alte persoa
ne oficiale.

Au luat parte persoanele oficiale

Toastul președintelui
IM Biestauel

Domnule președinte.
Doamnă,
Maiestate,
Altețe regale,
Doamnelor și domnilor,
Sînt fericit de a putea adresa, în numele guvernului 

olandez, un bun sosit domnului președinte și doamnei 
Ceaușescu.

Avem deosebita satisfacție de a avea ca oaspeți pe 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și pe doamna Ceaușescu și de a primi, de 
asemenea, pe primul vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, pe ministrul afacerilor externe, ministrul 
construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii și pe 
celelalte personalități ale guvernului român, aflați în 
vizită oficială In Olanda.

Cred că sînt îndreptățit, domnule președinte, să ca
racterizez vizita dumneavoastră ca un eveniment isto
ric în evoluția relațiilor dintre țările noastre. Această 
intîlnire de o mare importanță simbolizează pe deplin 
relațiile excelente existente între cele două națiuni și 
prietenia dintre cele două popoare ale noastre.

România și Olanda se pot felicita pentru raporturile 
dintre ele și de colaborarea lor amicală. între noi nu 
există nici un diferend. Relațiile noastre politice, eco
nomice, comerciale și culturale s-au lărgit și, în același 
timp, s-au adincit în cursul anilor ce s-au scurs. 
Această evoluție fericită a contribuit la o mai bună 
înțelegere, la o mai mare stimă, la fiecare dintre parte
neri față de realizările spirituale și materiale ale ce
luilalt.

Mii de olandezi vizitează în fiecare an frumoasa 
dumneavoastră țară pentru a se bucura de splendorile 
naturii și civilizației sale.

Domnule președinte, guvernul olandez este convins 
că putem să întărim și mai mult relațiile noastre.’Pot 
sa vă asigur că, în ceea ce ne privește, sîntem cu totul 
dispuși să intensificăm contactele cu România în nu
meroase sectoare și să căutăm domenii noi, suscepti
bile de a face obiectul unei cooperări fructuoase. Com- 
patrioții mei admiră creșterea economică pe care o 
cunoaște România sub influența și dinamismul dum
neavoastră. Domnule președinte, poporul român poate 
fi mindru de rezultatele obținute și pe care le dato
rează perseverenței și eforturilor sale.

Importantă producătoare agricolă, România se In-

Maiestate,
Alteță Regală,
Domnule prim-ministru,
Doamnelor și domnilor,
Doresc, încă o dată, să exprim mulțumirile noastre 

pentru invitația adresată de Maiestatea Sa de a vizita 
Olanda. Aș dori, de asemenea, să mulțumesc domnului 
prim-ministru pentru cuvintele rostite la adresa țării 
mele, a poporului român, pentru perspectivele pe care 
le-a schițat cu privire la dezvoltarea relațiilor româno- 
olandeze.

Românii și olandezii se cunosc de mult. Istoria vor
bește că, încă cu multe secole în urma, între ei au 
existat legături. In ultimii ani, relațiile dintre Româ
nia și Olanda au cunoscut o dezvoltare intensă. Pot 
spune că atit in domeniile economic, tehnico-științific și 
cultural, cit și în cel al colaborării politice, reprezen
tanții țărilor noastre acționează destul de intens îm
preună.

Ceea ce am realizat pînă acum pe calea dezvoltării 
relațiilor dintre popoarele noastre constituie o bază 
bună, care ne dă temei să privim cu încredere în vi
itor. Sper că vizita pe care o efectuăm acum in țara 
dumneavoastră, ca și vizita pe care Maiestatea Sa o va 
efectua, sper nu peste mult timp, în România, va 
contribui la dezvoltarea puternică a colaborării dintre 
țările și popoarele noastre.

Este adevărat că țările noastre au orînduiri sociale 
diferite și, din păcate, cum am menționat și astăzi, 
fac parte și din două blocuri militare opuse. Dar aceas
ta nu poate și nu trebuie să împiedice popoarele noas
tre să colaboreze, să acționeze pentru o lume fără 
blocuri militare, in care nu armele, ci inteligența, ști
ința, cultura să aibă cuvîntul hotăritor. Popoarele, deci 
și popoarele român și olandez, trebuie să trăiască 
în colaborare și pace, deoarece numai astfel 
fiecare națiune poate să-și pună în valoare toate 
capacitățile sale, să-și asigure dezvoltarea economico- 
•ocială, bunăstarea și fericirea.

Ne aflăm de două zile in frumoasa dumneavoastră 
țară. Am avut convorbiri deosebit de bune și, sper, 
cu rezultate pozitive. Am vizitat două din întreprin
derile modeme ale țării dumneavoastră ; am văzut din 
avion eforturile pe care le face poporul olandez pen
tru a smulge apei noi terenuri și a le reda agriculturii, 
pentru a spori posibilitățile de a obține recolte tot 
mai mari.

(Continuare in pag. a IU-a) (Continuare in pag. a III-a)

întilnire cu reprezentanții

Parlamentului
In după-amiaza zilei de miercuri, 

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii 
tovarășul 
tovarășa 
întîlnit, 
din Haga, cu reprezentanții 
două Camere ale Parlamentului o- 
landez.

Palatul „Binnenhaf", vechea 
Curte regală a Olandei, este un 
complex de armonioase construcții 
în stil gotic, a căror edificare își 
găsește începuturile în secolul al 
XIII-lea. Aici își au sediul guver
nul olandez și cele două Camere 
ale Parlamentului. Sala Parlamen
tului, o impunătoare deschidere cu 
plafonul în arcadă, împodobită cu 
picturi de valoare, este una dintre 
piesele cele mai de seamă ale com
plexului arhitectonic.

In deschiderea întîlnirii pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României cu reprezentanții celor 
două Camere, președintele Comi
siei de politică externă a Parla
mentului, N. Schuyt, rostește o 
alocuțiune de bun venit, in care 
subliniază bunele relații existen

Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, șl 

Elena Ceaușescu s-au 
la Palatul „Binnenhaf", 

celor

te între Olanda șl România, cli
matul favorabil extinderii și adin
ei rii pe multiple planuri a raportu
rilor dintre cele două țări.

A luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele Consiliului de Stat 
a răspuns, apoi, la unele între
bări ale parlamentarilor olandezi.

La întîlnirea cu parlamentarii 
olandezi au participat tovarășii 
Ilie Verdeț, George Macovescu, 
George Elian, ambasadorul Româ
niei la Haga, alte persoane ofi
ciale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

0 produc|le globală su
plimentară de peste 70 de 
milioane leiau obtlnut. p«- 

rioada 1 ianuarie — 10 aprilie, co
lectivele întreprinderilor industriale 
din județul Iași. Cifra este cu atit 
mai semnificativă dacă avem in ve
dere faptul că angajamentul anual 
la acest indicator a fost indeplinit 
pină acum în proporție de 40 la 
sută. în cinstea zilei de 1 Mai, 
industria ieșeană a livrat supli
mentar economiei naționale 1 500 
tone de țevi sudate și profile 
îndoite, 200 tone fibre și fire 
poliesterlce, 160 000 metri pătrați 
țesături tip mătase și bumbac, 
900 kg diverse antibiotice, circa 
2 200 tone ulei comestibil și alte 
produse.

Specialiștii uzinelor 
constructoare de utilaj pe
trolier din judejul Praho
va au pus la punct noi so
luții constructive menile să 
ducă la ridicarea parametrilor 
funcționali ai produselor de serie 
mare, la reducerea consumului de 
metal și al costurilor de producție. 
Instalațiile de foraj pentru adin
ei mi medii și mari construite la 
uzina „1 Mai" din Ploiești, de pil
dă, prezintă acum un coeficient 
sporit de siguranță, ele fiind în 
întregime competitive pe piața ex
ternă. De ăsemenea, prin reproiec- 
tarea unor subansamble și repere, 
una dintre cele mai recente reali
zări — instalația de foraj F-200 — 
este mal ușoară cu aproape 2 000 
kg, greutatea motopompelor reali
zate aici s-a redus cu 200 kg, iar 
cea a cisternelor ou 30 kg.

Uzinele constructoare 
de mașini livrează în c- 
ceste zile unităților agri
cole noi mașini și utilaje 
prevăzute în planul a- 
RUGI. Astfel> uzinele de trac
toare au livrat, pină in prezent, 
2 226 de tractoare, cu aproape 600 
mai mult față de prevederile pri
mului trimestru. De asemenea, 
unitățile agricole au primit in 
avans diferite tipuri de grape, nu
mărul lor total ridi-cindu-se la 
peste 1 200. Tot in cursul primului 
trimestru agricultura a mai primit 
150 pluguri pentru tractoarele de 
40 C.P., 140 de cultivatoare, 110 
pluguri-cultivatoare pentru vii și 
alte utilaje.

La uzina do utilaj greu 
„Progresul"-Siăila a fost 
omologat un nou utilaj ne- 
cesar șantierelor de construcții, a- 
griculturii, industriei metalurgice 
ca și lucrărilor edilitar gospodă
rești. Este vorba de încărcătorul 
D.D. 45 destinat mecanizării lucră* 
rilor de incărcare-descărcare și ma
nipulare a materialelor in vrac. 
Dimensiunile sale reduse și marca 

k________________________

manevrabilitate 11 fac deosebit de 
util pentru lucrările efectuate in 
spații inguste, acolo unde nici un 
alt utilaj nu ar pu^ca lucra.

Modernizarea produc
ției și extinderea acțiunii 
de autodotară au con!tituit 
obiectivele plenarei Comitetului 
sectorului 4 de partid din - Capi
tală, ne informează corespondentul 
nostru Ionel Niculescu. Au fost 
relevate experiențele și inițiative
le deosebite afirmate in aoest cin
cinal și, îndeosebi, in acest an in 
întrecerea socialistă in întreprin
deri și institute de cercetări și 
proiectări, s-au stabilit măsuri 
concrete in vederea promovării 
sistematice a noului in producție, 
înlăturării unor neajunsuri. Inspi
rată s-a dovedit a fi organizarea, 
cu acest prilej, a unei expoziții in 
care au fost prezentați, pe scurt, 
parametrii succeselor obținute in 
aceste domenii de către o serie de 
unități: Uzina de medicamente, 
„Timpuri noi" și „Policolor", fa
bricile de articole de sticlărie și 
„Flacăra roșie", Institutul de cer
cetări și proiectări cauciuc și 
mase plastice, Institutul de cerce
tări textile ș.a.

450 ha cu leguma în 
plus față de planul inițial. 
Devansul luat de campania de în- 
sămințări de primăvară a permis 
legumicultorilor din județul Bihor 
să suplimenteze suDrafețele plani
ficate a fi insămințate și plantate 
cu legume timpurii și de vară. 
Astfel, față de 3 000 ha plan ini
țial, sș vor insămința in plus cu 
diverse legume 450 ha teren. Pe 
lingă cantități mai mari de legu
me necesare aprovizionării orașelor 
și centrelor muncitorești, se vor 
asigura și materii prime pentru fa
bricile' de conserve „Avintul"- 
Oradea, „Arovit"-Valea lui Mihai.

4 luni avans a ot?tisat pin5 
acum colectivul întreprinderii de 
prefabricate din beton Deva in în
trecerea pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen. Prin 
folosirea intensivă a capacităților 
de producție, îmbunătățirea contro
lului și asistenței tehnice pe fiecare 
fază de lucru, de la începutul anu
lui și pină in prezent s-a obținut 
o producție suplimentară de
1 400 000 lei, materializată in peste
2 500 mc prefabricate din beton.

Un calculator electro
nic de tip „Felix C-255", 
realizat de specialiștii Fabricii de 
calculatoare din București, a fost 
pus in funcțiune, miercuri. în ca
drul Centrului de calcul teritorial 
de la Ploiești. In prima etapă, cal
culatorul este capabil să lucreze cu 
o memorie de 64 Kocteți, care ur
mează a fi extinsă, in curînd. la 
118 K. El va presta servicii de 
calcul pentru toate unitățile econo
mice interesate, de pe raza jude
țelor Argeș. Olt, Dîmbovița și Vil- 
cea, rezolvi nd cu maximum de o- 
perat ivita te șl exactitate probleme

(Continuare in pag. a IV-a)
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'FAPTUL! 
! DIVERȘI 
I Tonică din... !

Bistrița
Cultivarea coacăzului negru, 

odinioară o veritabilă tradiție in 
județul Bistrița, cunoscuse, in ul
tima vreme, un regres vădit. 
Conștienți de valoarea acestei I 
plante (cu Întrebuințări mul- I 
tipie: sirop, dulceață și o băutura I 
tonică foarte apreciată). elevii ■ 
din orașul Bistrița au hotărit sâ I 
repună coacăzul negru In drep- I 
turile sale, inițiind o amplă ac- ’ 
țiune de plantare a acestuia ori- I 
unde condițiile o permit Și I 
astfel de locuri sint multe, coa- I 
cărui negru nefiind citași de ■ 
puțin pretențios. în perspec- I 
tivă. deci, o sporire apreciabilă | 
a băuturii tonice preparată din . 
coacăze și, totodată, o creștere I 
a Zonelor verzi ale orașului. I 
Fapt ce face ca inițiativa să fie ' 
la fel de... tonică. j

Primeniți... 
mașinile! I

Sonda) pe principalele artere 
bucureștene întreprins de lucră- I 
torii serviciului de circulație din 1 
cadrul miliției Capitalei. Tema: | 
„moda auto de primăvară !" ■ 
(Pentru că există, intr-adevăr, și I 
o asemenea modă. Și, spre deo- I 
sebire de cca vestimentară, care. 
in ultimă instanță, depinde de I 
gust. ea este obligatorie pentru j 
toți posesorii de autovehicule și I 
este impusă de normele de cir- * 
culațic). Rezultatul : din cele I 
400 de mașini oprite la control, | 
mai bine de 50 — o bună parte 
din ele. proprietatea I.T.A., I 
I.U.T., I.T.B., I.C.S.I.M. etc, I
sau autoturisme particulare — ■ 
din cauza aspectului exterior ne- i 
corespunzător, precum și a unor I 
defecțiuni tehnice la mecanis- | 
mele și sistemele ce afectează . 
securitatea circulației, au fost I 
dirijate spre oara jele din care I 
au plecat Pină in clipa cind vor * 
fi primenite așa cum trebuie, I 
ii s-au reținut certificatele de I 
înmatriculare. Și „parada" abia | 
a început. Așadar, înainte de a • 
pomi la drum, conducătorii I 
auto n-au decit să-și suflece I 
mineci-le. Pe șosele nu se poate 
circula cu mașini fără o ..țoale- I 
tâ" corespunzătoare fi nepuse I 
la punct.

Ceramiști
„de aur“

| Prezenți la însămînțări, pe cîmpiile mănoase ale Brăilei, lalomiței, |
| Ilfovului și Teleorm<inului, redactorii noștri transmit vești din |

BĂTĂLIA PENTRU UN MILION DE HECTARE,
In cel mult douăzeci de zile

Ieri, în
Ialomița. Un județ a cărui în

treagă suprafață agricolă se înscrie 
in marca cimpie a Bărăganului. 
Un județ cu îndelungi tradiții m 
obținerea recoltelor bogate, tradi
ții dezvoltate amplu in anii socia
lismului. cind „știința agriculturii" 
și-a găsit aici, in Bărăganul lalo- 
mițean, un vast teritoriu de apli
care. Mari sisteme de irigații au 
făcut să se adauge unicului riu — 
vestita Ialomiță — noi cursuri de 
apă deschise intr-o rețea prin care 
Dunărea urcă generos pină la locu
rile ce păreau pentru totdeauna 
teritorii ale secetei. Nu întâmplă
tor aici se înalță-marele Combinat 
do îngrășăminte chimice de la 
Slobozia și nu întâmplător, la Măr- 
culești. iși desfășoară activitatea o 
importantă stațiune experimentală 
agricolă, la Călărași un bine cu
noscut liceu de specialitate pregă
tește ritmic noi promoții de tehni
cieni ai recoltelor... Sint numai 
citeva dintre coordonatele dezvoltă
rii județului Ialomița in anii noș
tri, ca una dintre cele mai puter
nice zone ale agriculturii socia
liste, zonă unde performanța pro
ductivă s-a concretizat in ultimii 
ani in recolte la hectar, la unele 
culturi, de 5—6 ori mai mari decit 
cele care se obțineau cu zece ani in 
urmă. Și campania agricolă care 
se desfășoară in aceste zile va în
semna in final pentru agricultorii 
ialomițeni Încă o bătălie cîștigată. 
Argumente ? în numai citeva zile 
de la declanșarea campaniei agri
cole de primăvară, din suprafața 
totală de circa 315 000 de hectare 
ce urmează să fie insămințate, au 
primit sămință de floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, legume, furaje și 
porumb pină acum peste 80 000 de 
hectare. O cifră cu atit mai im
portantă cu cit anul acesta nici ju
dețul Ialomița nu a fost ocolit de 
condițiile neprielnice determinate 
d" precipitațiile abundente din 
toamnă și primăvară.

ZORI DE ZI LA AMARA

I
Tn ultimii 4 ani. 4 mașini reali

zate de ceramiștii sighișoreni, in 
frunte cu tehnicianul Nicolae 
Dragomir, au fost expuse in ca
drul pavilioanelor de invenții de 
la Viena și Geneva. Trei dintre 
e'.e s-au întors cu tot atitea me
dalii de aur iar cealaltă cu me
dalii de argint. Ultima invenție . 
prezentată in acest an este o ma- I 
șină automată de produs rigle I 
ceramice, care a obținut medalia ' 
de aur. De n-otat că aceste in- I 
venții aduc Complexului de sti- I 
clă și faianță din Sighișoara be- | 
ncficii anuale in valoare de a- 
proape 600 000 lei. I

Abatere

încă înainte de răsăritul soarelui 
în fața sediului cooperativei agri
cole de producție citeva zeci de 
oameni sint pregătiți 'să primească 
sarcinile de lucru pentru azi. Este 
vorba de o sarcină specială, pen
tru că altfel restul cooperatori
lor se află de acum pe cimp 
și la grădină, la locurile sta
bilite încă de cu seara. în sediu, 
in biroul inginerului șef Ion Stan- 
ciu, se pun la punct ultimele detalii 
ale „acțiunii-ingrășăminte". o. ac-

tragică
Ieri dimineață, pe șoseaua 

Rediu-Iași s-a petrecut un ac- I 
cident grav de circulație. Din I 
cauza vitezei excesive, mașina •
21—B—5225, aparținind Auto- I
bazei nr. 4 Filaret condu- I
să de șoferul Aurel Văraru |
(care, in paranteză fie spus, a- 
bătindu-se de la traseul inserts 
pe foaia de parcurs, făcuse o 
vizită in satul natal) s-a răs
turnat la o curbă, In satul 
Breazu. Urmările au fost tra
gice: patru persoane — Gheor- 
ghe Băraru. Ca ținea Bărbuță. I 
Aglaia Catrinescu și Ion Miha- I 
lache — și-au pierdut viața, | 
iar altele trei au fost internate . 
in spital. Cercetările in curs de | 
efectuare urmează să stabileas- I 
că, in detaliu. împrejurările 1 
in care >-a produs acest acei- I 
dent.

Se aude ?
Din Inițiativa secției de igie

nă a mediului din cadrul In
spectoratului sanitar de stat 
al municipiului București, 52 de 
intersecții și porțiuni de străzi, 
situate in cele mai diferite 
zone ale Capitalei, au format 
obiectul unei măsurători a in
tensității... zgomotului. Consta
tările : 13.5 la sută din zo- 
neLe studiate (intersecția din- I 
tre Șoseaua Mihai Bravu și | 
Vatra Luminoasă, intersecția 
Ștefan cel Mare — Calea Mo- I 
șilor. și Podul Constanța) in- | 
registrau valori medii mai ■ 
mari de 80 decibeli. Cu va- i 
lori Însumi nd in medie 75 de I 
decibeli urmau 20 la sută | 
din zonele respective, iar 8.9 
la sută il reprezentau zonele I 
cuprinzind Intre 60 și 70 deci- I 
beli, celelalte înregirtrind va- 1 
lori mai coborlte. Cum se vede, 
un procentaj destul de îngrijo
rător, mal ca seamă dacă avem 
in vedere că media normală 
este de 45 decibeli. Un test mal 
mult decit ingrijorător care, 
sperăm, „va fi auzit" de către 
toți cei ce — intr-un fel sau I 
altul — au un cuvint de spus I 
in readucerea liniștii pe străzi. *

Rubrică redactată de
Dumitru TIRCOB 
Gbeorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii*

județul Ialomița
țiune care deschide și aici, la A- 
mara, bătălia pentru porumb. Pri
mind ultimele indicații, specialiștii 
se grăbesc să pornească spre cimp, 
intr-acolo unde-i așteaptă proble
mele unei noi zile de muncă. „Oa
meni de nădejde se dovedesc și 
specialiștii, intre care Toma Ghica, 
î.aurcnțlu Stănescd. ne spune in
ginerul șef ; sint nu numai harnici 
și bine pregătiți profesional, dar și 
1 gați cu trup și suflet de coopera
tivă, dc oamenii ei. De pildă,'in
ginerul Laurențiu Stănescu îm
preună cu soția sa Laura, și ea șef 
de fermă, deși au terminat de abia 
de 2 ani facultatea, par aici de 
cind lumea și ca ei sint mulți 
alții...."

0 PREZENTĂ 
SEMNIFICATIVĂ - 

TIMARUL SPECIALIST
...Cît de mulți ?
La Miloșești — cooperativă ves

tită prin recoltele bogate obținute 
in ultimii ani — cimpul arată așa

cum îi stă frumos in aceste zile i 
brăzdat de grupuri de tractoare 
care grăpează, discuiesc, seamănă, 
tăvălugesc intr-o succesiune ne
întreruptă. științific armonizată. La 
capătul unei tarlale, o tinără fi
ravă, pe care ai bănui-o mai de
grabă licceană, controlează calita
tea lucrărilor, dă indicații supli
mentare mecanizatorilor, apreciază 
cu privire expertă reglajul mașinii 
S.P.C.-6, densitatea semințelor in 
brazdă, corectitudinea rindurilor, 
ndincimea la care se seamănă. Este 
tehnicianul agronom Steța Guzic, 
absolventă a Liceului agricol din 
Călărași și șef al fermei din satul 
Tovărășia. Lucrează aici de cițiva 
ani,- timp in care a dovedit o soli
dă experiență practică, a obținut 
an de an. cu.formația sa. recolte 
apreciabile (cea mai recentă reali
zare : 5 600 kg de porumb boabe la 
hectar, 3 600 kg de griu și nu mai 
puțin do 53 000 de kilograme de 
s'eclă). în mod firesc .și-a ciștigat 
încrederea mecanizatorilor și coo
peratorilor, de la care, după cum 
mărturisește, a învățat multe din 
tainele agriculturii, printre care și

pe aceea — esențială — de a dirija 
eficient procesul muncii. Iată de ce, 
acum, aprecierile ci lapidare, indi
cațiile ci limpezi, operative, sint în
sușite cu promptitudine de către 
oamenii de pe tractoare și semănă
tori... întregindu-ne biografia Stelei 
Guzic, vicepreședintele cooperativei 
din Miloșești, Ștefan Ghercu, ne 
spune că ea și ferma pe care o con
duce se află intr-o permanentă și 
stimulatoare întrecere cu ferma nr. 
1 condusă de inginerul Guzic, soțul 
ei. „Nu se știe cine va ciștiga în
trecerea în acest an ; cert este insă 
că bătălia acestei primăveri va fi 
ciștigată și datorită acestor inimoși 
tineri specialiști".

...Tinărul inginer Vasile Berbe
ce!, președintele cooperativei agri
cole din Smirna, s-a arătat desigur 
bucuros că vrem să scriem despre 
hărnicia cooperatorilor și mecani
zatorilor din unitatea pe care-o 
conduce. Dar a ținut neapărat să 
consemnăm un fapt care, contras- 
tind cu efortul general depus la 
Smirna, ca și in intregul județ, fri- 
nează efortul acestor zile. „Vă rog, 
ne-a spus el, să scrieți, dacă se 
poate cu litere mari de tot, că 
sămința de floarea-soarelui „II. S. 
52", procurată prin Agrosem, la 
prețul de 20 de lei kilogramul — 
provenită de la I.A.S. Udviniș — 
ne-a sosit nesortată, necalibrată, cu

Mecanizatorii Ion Dragomir și Radu Marian însâmînțeazâ ultimele suprafețe cu floarea-soarelui la coo
perativa agricola din Miloșești Foto : M. Andreescu

un mare procent de boabe sparte șl 
mucegăite. Din 2 300 do kilograme 
800 nu sint bune do nimic. Bănește, 
asta înseamnă 16 000 de lei pier
deri". „Dar nu e vorba numai de 
această pagubă, completează Ni
colae Miu, primarul comunei 
Grivlța, secretar al comitetu
lui comunal de partid, ci și 
de timpul și forțele pierdute pen
tru alegerea acestei semințe, bob 
cu bob. ca pe fasole. Cooperatorii 
noștri s-au angajat gospodărește 
in această treabă, dar s-a pierdut 
timp prețios și. pină la această 
oră. ne aflăm și cu cantitatea de 
să mintă descompletată".

Nimănui nu-i es-te permis să 
nesocotească răspunderea fată de 
recoltă.

ECHIPAJUL 
DE PE YR-APV 

BRĂZDEAZĂ VĂZDUHUL
„Piinea viitoare se făurește nu 

numai cu lucrări la sol. ci si prin 
aportul agricultorilor... aerului", 
ne spune tinărul Nicolae Păunes- 
cu. inginer șef al cooperativei a- 
grioole din Iazu. Și nu putem șă-1 
contrazicem...

Purtăm discuția în cimp pe un 
aeroport improvizat pe o lucernie- 
ră. intre două tarlale, a^olo unde 
se înalță o movilă albă de saci cu 
azotat de amoniu. Saci pe care un 
șir de cooperatori ii trec din mină 
in mină si-i deșartă in nintecul mi
cului aparat YR—A.P.V. „E mic 
aparatul nostru, ne spune coman
dantul de echipaj Vasile Dobrc. 
dar intr-un singur'zbor el împrăș
tie pest£ ogoarele care urmează să 
fie insămințate cu porumb 1 200 
de kilograme și. țineți cont. Dină 
la sfîrsitul zilei vom efectua 30 d« 
zboruri".. Comandantul de navă 
împreună cu membrii echipajului 
— Dumitru Niculiță. secund. si 
Constantin Spiridon, mecanic navi
gator — au fertilizat pină acum, in 
această primăvară, cu uree si azo
tat peste 5 000 de hectare aici la 
Iazu și la cooperativele din Valea 
Ciorii. Gheorghe Lazăr și Scinteia. 
Pe întinsul județului, alte echipaje 
ale aviației utilitare zboară in aces
te zile în numele răspunderii pen
tru o recoltă mai bogată, aducin- 
du-și conțribuțja specifică la „bă
tălia pentru un milion de hectare 
in cel mult 20 de zile". ,

O bătălie din ale cărei desfășu
rări vom relata, mîine. de pe ogoa
rele județului Brăila.

Petre DRAGU
Florea CEAUȘESCU 
Alexandru BRAD

FICÂREÂ
Apelul urgent el constructorilor

Anul acesta, cit ș! in anul vii
tor. pe platforma siderurgică de 
Ii Galați sint prevăzute a intra în 
funcțiune 18 noi obiective Indus
triale. Așadar, un program amplu 
de investiții menit să ducă la spo
rirea producției de metal a țării.

Unul din importantele obiective 
aHa-te aici in plină construcție 
e-’e oțelâria electrică ; aceasta va 
trebui să intre In funcțiune la 
sfirșitul trimestrului IV din acest 
an. Cum se acționează pentru 
respectarea termenului de dare in 
exploatare și care este situația in 
prezent la acest obiectiv ? Ing. 
Gigl Slătineanu, de la T.C.M.M.G.. 
ne spune : „Constructorii noștri 
lucrează intens la acoperirea halei 
principale. în stadii corespunzătoa
re graficelor se află si lucrările de 
construcție la turnul de răcire și a 
castelului de apă. De asemenea, 
tunelele electrice și hidro sint și 
ele realizate in procent de peste 
80 la sută. Atit electricienii, cit 
și montorii lucrează din plin".

Va fi respectat — prin urmare 
— termenul de punere in funcțiu
ne la otelăria electrică de la Ga
lați ? Nimeni nu se încumetă să

dea cu toată certitudinea un răs
puns afirmativ.

CAUZELE INCERTITUDINII :
• După afirmațiile constructo

rului. o seric de utilaje sint încă 
necontractate la ora actuală sau 
pur și simplu nu se cunoaște si
tuația lor. Astfel, nu se știe de 
soarta unor utilaje cum sint : pod 
basculă de 125 tone, 56 poziții di
verse aparataje electrice, rezer
voare de apă de 3 000 litri, diverse 
utilaje pentru instalațiile de încăl
zire a cabinelor de comandă ale 
cuptoarelor electrice și a încăperi
lor cu aparataje electrice.

o O problemă deosebită se ridi
că in legătură cu stația de racord 
adine, do alimentare cu energio 
electrică a oțelăriei, pentru care 
încă nu s-a găsit o soluție con
structivă.

• Multe din termenele de con
tractare a utilajelor din țară și din 
import nu sint corelate cu nevoile 
constructorului. Astfel, mașina de 
șarjare prevăzută a fi predată 
constructorului in luna septembrie 
a.c.. este solicitată de acesta in 
luna iulie.

Pe urmele unui angajament

în cadrul întreprinderii meta
lurgice din Aiud, sint in curs de 
execuție o hală de prelucrări me
canice și turnătoria de oțel. Aces
tea au termen de punere in func
țiune la sfirșitul trimestrului 
IV a.c. Beneficiarul și constructo
rul au intocmit insă, In comun, 
un program de devansare a aces
tui termen cu 4 luni. Era de aș
teptat ca, in acest sens, construc
torul, respectiv Șantierul 5 Aiud 
al Trustului de construcții și mon
taje metalurgice Hunedoara, să se 
organizeze in așa fel incit angaja
mentul luat să nu rămînă o sim
plă vorbă. Pe trimestrul I — sur
priză : planul valoric, reevaluat 
după noul program de acțiune, nu 
a fost realizat. La turnătoria de 
oțel și hala de utilai siderurgic, 
stadiile fizice sint mult rămase in 
urmă.

La ora 730, (In ziua de 10 apri
lie a.c.), împreună cu ing. Vasile

Fufezan, directorul I. M. Aiud, și 
ing. loan Mancuș, șeful -șantierului 
5 Aiud. am efectuat un scurt raid 
pe șantier. CE AM CONSTATAT?

a) La dezbătător, stația de pre
parare nisipuri și tunelul de benzi 
— lucrări importante de la turnă
torie. dar mult rămase in urmă — 
nu lucra nimeni. Aici nu s-a mai 
lucrat din luna august 1972. Același 
aspect, de lucrări abandonate, il are 
șl grupul de preparare nisipuri. în
treaga instalație de preparare, in 
valoare de peste 9 milioane lei, 
a fost adusă in Întreprindere din 
trimestrul III/1972 și nu poate fi 
montată, pentru că nu au fost asi
gurate de către constructor condi
țiile necesare.

b) Construcția unei noi hale de 
utilaje siderurrtce nu a început pen
tru că... noul racord de cale fe
rată nu a fost recepționat, deși 
este construit. Ca urmare, nu se 
poate desființa racordul vechi
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RITMULU
existent pe amplasamentul halei, 
în apropiere sint depozitați pilonii 
din beton și schelăria metalică 
pentru această hală. Se „speră" 
ca. pină la 20 aprilie, cel mai tir- 
ziu. să înceapă execuția lucrărilor.

c) Beneficiarul este prezent zil
nic pe șantier cu 5 echipe de mon- 
tori. Numai in luna martie, aceștia

au montat 22 mașini-unelte pe 
amplasamentul definitiv. Conduce
rea T.C.M.M. Hunedoara nu tre
buie să lase totul pe seama bene
ficiarului. Șantierul din Aiud are 
nevoie de mai mult sprijin. In 
primul rind. nu dispune de forța 
de muncă suficientă și. fără oa
meni, nu se poate construi.

Buturuga mică...

La 30 aprillo 1973, Ia întreprin
derea „Răsăritul" din Brașov tre
buie să fie pusă In funcțiune o ca
pacitate de producție de 35 000 tone 
cărămizi refractare pe an. Atit con
ducerea întreprinderii, cit si orga
nele Băncii de Investiții consideră 
că această capacitate nu va putea 
fi dată in exploatare la data pre
văzută și că termenul se va ami
na cu cel puțin o lună. Cauza prin
cipală : neterminarea lucrărilor 
la stația de reglare a gazelor, care 
alimentează noua capacitate, și 
a unui branșament, lucrări cu o 
valoare mal mult decit modestă. 
Deci... buturuga mică. Se poartă 
de circa doi ani corespondențe 
fără șfirșit Intre întreprinderea 
beneficiară și consiliul popular, ju
dețean. Între acestea și diverse or
gane centrale, pentru a corecta o 
omisiune d n documentația apro
bată, in legătură cu alimentarea 
cu gaze. S-a solicitat rezolvarea 
acestei probleme, evident simple, 
la cele mai diverse niveluri ierar
hice, dar fără rezultat. în esență,

nu se știe cine trebuie să execute 
aceste lucrări. Pină la urmă, re
cent. întreprinderea de produse 
refractare „Răsăritul" s-a văzut 
nevoită, pentru a nu periclita și 
mai mult punerea in funcțiune a 
capacității respective, să „atace" 
ea lucrările, fără insă a avea o a- 
probare legală.

ATITUDINEA BENEFICIARU
LUI : „Cu utilajele ce trebuie 
montate nu se pun probleme" — 
afirmă ing. Teodor Rusu, șeful 
serviciului investiții de la „Răsă
ritul". Totuși, impingătoarcle pen
tru uscătorul tunel nu sint incâ 
executate de uzina „Independența" 
din Sibiu. Vinovat de intîrziere este 
însă beneficiarul din Brașov. Se 
susține că aceste utilaje nu ar pe
riclita punerea in funcțiune. Desi
gur, dacă și as a nu se respectă 
termenul, de ce să-l intereseze pro
blema utilajelor ? Tntirzierea in
trării in funcțiune are însă dr?-t 
consecință nercnlizaroa a circa 2 0C0 
tone cărămizi refract'’.re. de care 
siderurgia are absolută nevoie.

Răspunsul ministerului

La Încheierea anchetei noastre, 
tov. MIRCEA NISTOR, director 
general adjunct in Ministerul In
dustriei Metalurgice, ne-a infor
mat asupra principalelor măsuri 
ce s-au luat in ultimul timp pen
tru intensificarea execuției lucră
rilor de investiții.

Pentru bunul mers al lucrărilor 
la C.S. Galați s-a stabilit :

în scopul asigurării construc
țiilor metalice, In ordinea necesa
ră Ia montaj, T.C.M.M. Galați șl 
uzinele de construcții metalice din 
Bocșa și Caransebeș au elaborat 
un grafic detaliat al livrărilor, 
care cuprinde și termenele pri

vind predarea specificațiilor și asi
gurarea metaluJui necesar. Datele 
din grafic constituie obligații fer
me pentru M.I.C.M.G. și M.I.M.

La 1 aprilie a.c. a luat ființă, 
la Galați, un comandament format 
din cadre de răspundere din toate 
organele centrale care concură la 
realizarea obiectivelor de investi
ții. Scopul: coordonarea și adopta
rea măsurilor operative in vede
rea respectării termenelor de pu
nere in funcțiune.

întrucit s-a renunțat la imDor- 
tul principalelor utilaje tehnologi
ce și a podurilor rulante grele, 
s-au fixat furnizorii și termenele

de livrare, astfel incit să se asi
gure darea lor in exploatare in 
perioadele stabilite.

Pe șantierul Uzinei de alumină 
Tulcea, unde stadiile fizice prezin
tă unele rămîneri in urmă față de 
grafic, s-a constituit un comanda
ment. condus direct de ministrul 
industriei metalurgice și dc primul 
secretar al Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R.. care urmărește 
permanent execuția lucrărilor, 
montajul utilajelor și pregătirile 
pentru începerea probelor.

La 20 de șantiere mai importan
te au fost constituite echipe de 
montaj, care cuprind circa 500 de 
muncitori calificați din unitățile 
beneficiare, pentru a sprijini con
structorul în execuția lucrărilor ; 
astfel de formații de lucru există 
la Galați, Tulcea, Aiud, Oțelul 
Roșu, Slatina, Baia Mare.

în ceea ce privește activitatea 
nesatisfăcătoare a Trustului de 
construcții și montaje metalurgice 
Hunedoara, in cazul șantierului 
I. M. Aiud, sint in curs de aplicare 
măsuri hotărite pentru redresarea 
rapidă a situației, creșterea numă
rului de muncitori, mai buna orga
nizare și îndrumare a acestora.

La întreprinderea „Răsăritul" 
din Brașov, intirzierile se datoresc, 
în bună măsură, unor neajunsuri 
organizatorice ale unităților care 
colaborează la realizarea noului 
obiectiv de investiții. Prin măsu
rile luate sint practic asigurate, la 
ora actuală, utilajele și materialele 
refractare. Solicităm constructoru
lui — I.C.I.M. Brașov — cu care 
beneficiarul a colaborat in bune 
condiții pină acum. să sprijine 
prin eforturi sporite montarea uti
lajelor și punerea in funcțiune a 
canacitâții.

o Sprijin din partea Ministeru
lui Construcțiilor' Industriale pen
tru accelerarea lucrărilor la Copșa 
Mică, Slatina. Baia Mare. Zlatna 
și Iași. unde constructorii nu au 
forța de muncă necesară și reali
zările fizice și valorice pe trimes
trul I sint destul de mici.

• M.I.C.M.G. să recupereze res
tanța în livrări, dc circa 4 200 de 
tone utilaje tehnologice din trimes
trul I și, în mod special, a acelor 
pentru laminorul de 800 mm de la 
Hunedoara și laminorul de profile 
de la Oțelul Roșu (furnizor : 
U.C.M. Reșița),

Ancheta realizata de 
Corneliu CARLAN 
Tudorel OANCEA 
Nicolae MOCANU 
Ștefan D1NICA
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PROGRAMUL I

0.00 Curs de limbă franceză.
9,:i0 Prietenii lui Așchluțâ.

10,00 Telex.
10.06 Publicitate.
10.10 Țehnic-CJub.
10.40 Bucurcșliul necunoscut : 

zeul Gh. Tattarescu.
11.00 Teleclnemateca. Comedia 

muzicală „Blonda veselă".
12.50 Teleobiectiv.
13.10 Telejurnal.
16.00—17,00 TcleșcoalA.
17.30 Emisiune In limba maghiară.
18.30 Telex.
18,35 Publicitate.
18.40 Baschet masculin : 

nla—R.D. Germană (repriza 
a il-a). Transmisie 
Cluj.

10.20 1001 de seri.
10.30 Telejurnal. a Cincinalul 

Înainte de termen — cauză a 
Întregului popor.

20,00 Cintecul sfiptâminli : „Mln- 
dru sint de țara mea" de 
Noru Demetriad, pe versuri 
de OVidlu Dumitru.

20,05 Prim plan : Iosef SteLnbach 
— director general al Cen
tralei industriale ,de confec
ții București.

20.30 Pagini de umor : Retrospec
tivă Walt Disney.

20.55 Tinerii despre ei înșiși.
21,25 Steaua fără nume. Emlslune- 

concurs pentru tineri Inter- 
preți de muzLcâ ușoară.

22.20 24 de ore. • Din țările so
cialiste.

22.50 >\plauze pentru 
Ansamblul „Balada" 
tivalul internațional 
Agrigento-Slcllla.
PROGRAMUL II

Româ-

de la

români : 
la Fes- 
de la

17.30 Agenda.
17,40 Miniaturi instrumentale in 

interpretarea pianistului Fer- 
. dinand Weiss.

18,10 Film serial pentru tineret : 
„Tunelul Timpului". Episo
dul I — „întilnire cu trecu
tul".

10,00 Municipalitatea 
bucureșteanului.

19.20 1C01 de seri.
19.30 Telejurnal. • Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Concert simfonic al orches
trei de studio a Radlotclevi- 
zlunii. Dirijor Carol Litvin. 
Soliști : basul Ayhan Baran 
(Turcia) și Tudor Dumi
trescu.

22,00 Biblioteca pentru toți. Geor
ge Bacovla (II).

răspunde

cinema
• Program de desene animate
pentru copil — 9,45 ; Program dc 
vacanță (basme) — 11.30; 13.30;
15,30. Dimineți de război — 17.30; 
20 : DOINA.
o Pe aripile vlntulul : SALA 
PALATULUI — 15 (seria de bilete
— 4525) ; 19,45 (seria de bilete — 
4526), PATRIA — 10; 14.30; 19,15.
• Tecumseh : BUCUREȘTI —
8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 21, SCA
LA — 8.30; 11: 13.30; 16; 18,30: 21. 
© Trăind In libertate : CENTRAL
— 9.30; 11.45; 14: 16,15: 18.30: 20.45.
• Țara sălbatică : FAVORIT —
9,15; 11.30; 13,45; 16: 18.15: 20,30, 
FEROVIAR — 8,45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 20.45,
• Cu miinile curate t BUZEȘTI
— 15.30; 18: 20,15.
© Săgeata căpitanului Ion : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20.15.
• Nici un moment de plictiseală:
LUCEAFĂRUL — 8.45; 11; 13,30;
16; 18,30; 21, MODERN — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FESTIVAL
— 8,45; 11.15; 13,30; 16; 18.30; 21.
• Săptămlna nebunilor : DACIA
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
© Colț alb : TIMPURI NOI — 
9—20,15 in continuare.
© Copilul sălbatic : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.30.
• Zestrea : PACEA — 15,45: 
20,15.

f. Adio, arme ! : ÎNFRĂȚIREA
NTRE POPOARE — 15,30; 19,

RAHOV/V — 15,30; 19.
O Neamul Șolmăreștilor : C/\PI- 
TOL — 9,30; 12.30; 16.30; 19.15.
e O călătorie spre centrul pămîn- 
tului (ambele scrii) — 10; 13, 
Fragii sălbatici — 16.30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
FLOREASCA — 13,30; 19, VITAN 
— 15,30; 19.

Organizația : BUCEGI — 13,30; 
18; 20,30, GIULEȘTI — 15,30; 18; 
20,30.
• Love story : POPULAR — 10; 
15,30; 18.
• Iakov Bogomolov : POPULAR 
— 20.13.
0 Domnului profesor, cu dragos
te : UNIREA — 15.30; 18; 20.15.
• Fata care vinde flori : MOȘI
LOR — 10; 15,30; 18; 20.30, VOLGA 
— 9: 12,15: 15: 18: 20,45.
e Cowboy: GLORIA — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21. AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, TOMTS 
— 9; 11,15; 13.30: 15,45: 18.15; 20.30. 
A Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : COSMOS — 15,30; 18: 
20,15.
a Haiducii : MUNCA — 16; 18; 20.

18;

t r
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Roman) : 
Concert de concerte — IV — In
terpretează : Valentin Gheorghiu, 
Varujan Cozighlan, Alexandru Ni
colae, Ștefan Gheorghiu, Cătălin 
Ilca. Dirijor : Mlhal Brediceanu 
— 20.
A Radiotelevlzlunea romănă (stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
certul Orchestrei de studio a Ra- 
diotelevlziunll. Laureați ai con
cursurilor internaționale „George 
Enescu". Dirijor : Carol Litvin. 
Soliști : Claire Bernard (Franța) 
și Ayhan Baran (Turcia) — 20.
A Conservatorul de muzică ,,Cl- 
prlan Porumbcscu" : Recital de 
lieduri — Nicolae Bretan, Inter
pretează baritonul Dionlsie Konya, 
ia pian — Ferdinand Weiss — 
A Opera Română : Răpirea 
serai — 19.
© Teatrul de operetă : Suzana
10.30.
A Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lantpă — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdz.a Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire — 
20. (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin șl Valentina — 20.
A Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 15, Dragostea noastră — 19,30. 
A Teatrul Glulești : Răzbunarea 
sufleurulul — io, Omul care a vă
zut moartea — 19,30.
a Teatrul „ion Creangă" : Co
moara din Insula piraților — 10, 
Celo 12 luni ale anului — 16.
A Teatrul „Țăndărică" (la Teatrul 
Glulești) : Copilul șl cioclrlla
- 10.
A Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Vinătoarea do vrăjitoare 
— 20.
a Teatrul satlrlc-muzical „c. TA- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30. 
A Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Doctor fără voie 
— 19,30.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe plaiurile Mioriței —
19.30.
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu in Olanda
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
la întilnirea cu reprezentanții Parlamentului clamlez

Domnule președinte,
Domnilor,
Aș dori, înainte de toate, să 

mulțumesc pentru această reuniu
ne care ne dă prilejul să ne întîl- 
nim cu dumndhvoastră, reprezen
tanții Parlamentului Olandei. Este 
adevărat că între parlamentele ță
rilor noastre se desfășoară relații 
de colaborare, că au existat schim
buri reciproce de vizite. La dife
rite reuniuni internaționale inter
parlamentare. reprezentanții par
lamentelor noastre conlucrează in 
mod activ.

Sînt bucuros că. cu prilejul vizi
tei pe care o fac în Olanda la in
vitația Maiestății Sale Resale, am 
putut avea această întîlnire cu re
prezentanții poporului olandez.

între țările noastre se desfă
șoară relații bune. Este adevărat 
câ in lume sînt multe probleme 
care tteoxne soluționate. Chiar in 
Europa sint multe probleme ce îsi 
așteaptă o soluționare care să 
așeze relațiile dintre state pe baze 
noi. să ducă la o mai mare inclu
dere intre popoare, la mai multă 
securitate și să creeze condi
ții pentru dezvoltarea fiecărei 
națiuni corespunzător dorințelor 
sale.

In lume s-au făcut unii pași pe 
calea destinderii, dar mai trebuie 
încă mult de făcut pentru a putea 
realiza o lume a colaborării și 
păcii.

Dineu 
de Consiliul 
Toastul primului ministru 

Barend Biesheuvel
(Urmare din pag. I)

dustrializează, de asemenea, rapid. Guvernul dumnea
voastră acordă prioritatea priorităților bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului dumneavoastră. Noi 
sum insă bine ca nici un popor nu poate cunoaște o 
înflorire deplină dacă nu se bucură de pace, securitate 
și independența, dacă nu poate dispune de destinele 
sale. De aceea, respectarea suveranității și integrității 
națiunilor, precum și a drepturilor fundamentale ale 
omului constituie, in cadrul unei comunități interna
ționale acceptabile și armonioase, bazele indispensabile 
ale unei cooperări autentice și fructuoase intre state.

Dacă țările mici și mijlocii nu se pot .măsura cu ță
rile mari in ceea ce privește populația, suprafața și- 
potențialul lor militar, ele pot. totuși, juca un rol im
portant in comunitatea internațională. Istoria, chiar și 
cea mai recentă, arată limpede că exemplul lor poate 
avea o influență însemnată asupra opiniei publice in
ternaționale. câ valorile lor morale și dirzenia lor în 
a-și apăra independența pot avea o mare influență. 
Știu, domnule președinte, că în această privință dum
neavoastră ginditi ca și noi si câ aceste obiective vă 
sint foarte scumpe. Nu poate fi vorba de a ne mulțumi 
cu ceea ce am putut obține pînă in prezent în acest 
domeniu. Trebuie, dimpotrivă, ca fiecare, în raport cu 
posibilitățile sale, să continue să lupte pentru realiza
rea unei comunități echitabile și armonioase a po
poarelor.

în ceea ce privește continentul nostru, se pot con
stata evoluții încurajatoare. Mă gindesc. în special, la 
eforturile făcute pentru accentuarea destinderii și 
Întărirea securității in Europa. Dar un ansamblu de 

ț norme de comportare politică între state nu poate 
fi suficient pentru a garanta securitatea. Intr-adevăr,

- popoarele noastre nu ar înțelege de ce în domeniul 
securității colective guvernele lor și-ar limita acțiu
nea la declarații politice de intenție și nu ar căuta, 
în același timp, să reducă echilibrat potențialul lor 
militar.

Țările europene pregătesc actualmente ta Helsinki 
întrunirea unei conferințe consacrate securității și 
colaborării in Europa. întocmai ca șî România, țara 
mea participă activ la convorbirile preliminare și 
cele două delegații p.'.e noastre se consultă cu regu
laritate șî intr-un mod aprofundat. Scopurile noastre 
sint evidente. Nu ar fi bine pentru Europa ca situa
ția să rămină in s-atliul actual, deoarece aceasta ar 
însemna ca. a:, de zile de acum înainte, continentul 
nostru să poarte povara unor opoziții care decurg 
într-o mare măsură din cel de-al doilea război mon
dial. Noi trebuie să ne gîndim mai degrabă la o abor
dare dinamică a numeroaselor probleme care se pun 
pe continentul nostru pentru a putea crea o colec
tivitate europeană armonioasă. Dacă dorim o adevă
rată cooperare in domeniile politic, economic, cultu
ral, trebuie să apreciem, noi, guvernele, dar mai ales 
popoarele Europei, astfel incit ele să se poată cu
noaște mai bir.e. să aprecieze diferitele lor realizări 
spirituale și sociale, să compare concepțiile lor cu 
acelea pe care spiritul uman le-a zămislit in alte 
părți.

Omul nu este făcut pentru a trăi singur și nici 
popoarele. Izolarea stă la baza lipsei de înțelegere, a 
prejudecăților, fiind, deci, nefastă pentru destinderea 
și prietenia dintre națiuni. Cit despre responsabili
tatea noastră față de lume, aș dori să reamintesc, 
domnule președinte, câ țările noastre au declarat, fără 
înconjur, că înțeleg să facă totul pentru ca Organiza
ția Națiunilor Unite să devină un instrument mai 
eficace în asigurarea păcii, securității și cooperării in 
lume Principiile și obiectivele proclamate de Carta 
Organizației rămin pentru dumneavoastră, ca și pen
tru noi, la baza acțiunilor noastre.

Domnule președinte, mai avem încă mult de făcut 
șl am credința că țara dumneavoastră și țara mea 
pot coopera cu folos in numeroase domenii, nu numai 
in interesul fiecăruia, nu numai în interesul conti
nentului nostru, ci și în interesul lumii extraeuro- 
pene.

îngăduiți-mi, domnule președinte al Consiliului de 
Stat, să ridic paharul meu în sănătatea dumneavoas
tră și în sănătatea doamnei Ceaușescu. a tuturor 
oaspeților noștri români, pentru întărirea legăturilor 
de prietenie dintre națiunile noastre și pentru prospe
ritatea poporului roman.

România se pronunță în mod 
a -tiv pentru o colaborare multila
terală între,toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială. De alt
fel, după cum este cunoscut. 
România si Olanda au orînduiri 
sociale diferite, aparțin încă — din 
păcate — unor blocuri militare 
d:L-.‘c. Cu toate acestea, intre 
țările noastre există relații bune 
de colaborare în multe domenii 
de activitate.

O problemă deosebit de impor
tantă in care țările noastre conlu
crează activ este aceea a pregătirii 
conferinței general-europene. La 
Helsinki, reprezentanții guvernelor 
noastre acționează împreună cu 
celelalte state pentru a crea con
diții favorabile organizării confe- 
linței, pentru ca această conferința 
sa ducă la destindere și colaborare 
în Europa.

î î acest cadru, noi acordăm o 
mare atenție relațiilor dintre par
lamente și relațiilor dintre popoare, 
deoarece, pînă la urma, popoarele 
sint acelea care sini vital interesa
te pentru a se pune capăt politicii 
de forță, de dictat, de război, de a 
se asigura o politică nouă, de co
laborare șl pace, de a se instaura 
în lume relații bazate pe deplina 
egalitate in drepturi, pe respectul 
independenței și suveranității na
ționale, pe neamestecul în treburile 
interne și avantajul reciproc.

oferit 
de Miniștri

9

Toastul președintelui
Mae Ceausescu

(Urmare din pag. I)

Atît în cursul convorbirilor pe care le-am avut, cit 
și in cadrul vizitei de astăzi, am ajuns la convingerea 
că există mari posibilități de dezvoltare a colaborării 
economice, tehnico-științifice între România și Olanda 
— și sînlem interesați ca atît în electronică, cit și în 
aviație, precum și în domeniul hidraulic să profilăm 
de experiența Olandei.

Intr-adevăr, trăim o epocă în care au loc transfor
mări istorice. S-ar putea spune că evenimentele inter
naționale care sint in curs vor influența pentru o 
Lingă perioadă viața omenirii. După o perioadă destul 
de lungă după cel de-al doilea război mondial, asistăm 
acum la un curs nou în viața internațională, de des
tindere și colaborare. Cum vor evolua evenimentele 
însă, aceasta depinde de toate popoarele, depinde de 
oamenii politici, de conducătorii statelor. Poate mai 
mult ca oricînd este necesar ca oamenii politici, con
ducătorii statelor, cei cărora popoarele le-au încredin
țat rolul de a-i reprezenta pe plan mondial să acțio
neze pentru a impune și a asigura întărirea acestui 
curs nou în viața internațională.

Noi considerăm că nu trebuie să fim observatori și 
participantî pasivi la viața internațională, ci dimpo
trivă trebuie să luăm parte activă la soluționarea tu
turor problemelor, in așa fel incit să continue cursul 
destinderii, să se afirme cu putere principiile noi in 
viața internațională

Fără îndoială câ pe prim pțan pentru țările conti
nentului nostru slă problema securității europene. 
Trebuie să acționăm in așa fel incit conferința euro
peană să pună bazele unor relații noi, care să asigure 
independența și suveranitatea fiecărui stat, să deschidă 
căile unei colaborări egale în drepturi și să excludă 
forța și agresiunea pe continentul nostru.

Sint de acord cu dumneavoastră, domnule prim-mi- 
nistru, in ce privește problemele militare din Europa, 
deoarece o adevărată securitate nu se poate concepe 
fără abordarea cu hotărire a problemelor reducerii și 
lichidării pină la urmă a trupelor străine în Europa, 
ale reducerii trupelor naționale, ale dezarmării și in 
primul rind ale dezarmării nucleare

Desigur, în lume sînt țări mari, țâri mici și mijlo
cii. țări cu orînduiri sociale diferite, dar noi conside
ram că toate au răspundere și trebuie iță participe cu 
drepturi egale la soluționarea tuturor problemelor. 
Trăim asemenea momente cînd depinde de fiecare po
por cum va arăta lumea de mîine. Aș putea spune că 
urmașii noștri, copiii rtoștri nu ne vor ierta niciodată 
daca nu le vom lăsa o lume mai dreaptă, mai bună, o 
lume a păcii.

Independent de poziția țărilor noastre in ce 
privește gradul de dezvoltare, nu putem uita câ în 
lume o parte însemnată a omenirii se află in stare 
de subdezvoltare, câ problema lichidării decalajului 
dintre țările dezvoltate și cele nedezvoltate constituie 
o problemă esențiala, hotăritoare aș putea spune, pen
tru destinele păcii si colaborării in lume. Romania 
înțelege qjne aspirațiile acestor state, colaborează larg 
cu ele și este hotăritâ să facă totul pentru a contribui 
la adoptarea de către statele dezvoltate a unor no
tai iri pentru a ajuta mai mult țările in curs de dez
voltare. Aș dori ca și în această privință România și 
Olanda să colaboreze.

Aș dori, de asemenea, să menționez rolul tot mai 
important pe care îl au Organizația Națiunilor Unite, 
alte organisme internaționale in asigurarea unei poli
tici noi de pace și colaborare în lume. De aici decurge 
și necesitatea de a acționa pentru întărirea și crește
rea rolului Organizației Națiunilor Unite și al celor- 
lalte organisme internaționale. Doresc să exprim 
satisfacția noastră pentru colaborarea care există în
tre reprezentanții României și Olandei in cadrul 
O.N.U. și a) altor organisme internaționale. Consi
der câ fap'.ul câ am ajuns la un acord deplin cu pri
vire la semnarea unei Declarații solemne pri<- 
vind raporturile viitoare dintre țările noastre va 
reprezenta un moment cu adevărat istoric, care va 
exercita o influență pozitivă nu numai asupra rela
țiilor dintre popoarele noastre, dar și asupra popoare
lor Europei și din lumea întreagă. Avind deci convin
gerea că facem un lucru folositor popoarelor noastre, 
cauzei păcii și colaborării in Europa și în lume, aș dori 
să urez dezvoltarea continuă a colaborării dintre po
porul român și poporul olandez.

Doresc să toastez pentru prosperitatea și fericirea 
ponorului olandez !

Tn sănătatea Maiestății Sale regina luliana și a Alte
ței Sale prințul Bernhard !

în sănătatea dumneavoastră, domnule prim-mi- 
nistru !

In sănătatea dumneavoastră, doamnelor și domnilor I

România insistă pentru afirma
rea acestor principii pentru câ 
dezvoltarea vieții internaționale 
demonstrează zi de zi că numai pe 
această bază se poate garanta inte
gritatea și suveranitatea fiecărui 
stat, se poate asigura fiecărei țâri 
posibilitatea reală de a-și asigura 
dezvoltarea economică și socială. 
Avem convingerea că popoarele 
dispun de tot ceea ce este necesar 
pentru a realiza o politică nouă — 
si considerăm câ guvernele, parla
mentele trebuie să dea expresie 
dorințelor popoarelor de a promo.- 
va aceasta politică nouă.

In acest spirit se desfășoară vi
zita noastră în Olanda și discu
țiile de pînă acum. Declarația pe 
care intenționăm să o semnăm cu 
guvernul olandez înscrie tocmai 
aceste principii și dorința guver
nelor și popoarelor noastre de a 
acționa în direcția unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Cu speranța și convingerea că 
parlamentele român și olandez vor 
sprijini pe deplin această politica, 
aș dori, încă o dată, să exprim do
rința de a dezvolta colaborarea in
tre popoarele noastre în toate do
meniile de activitate. Aceasta co
respunde atît intereselor popoare
lor noastre, cit și ale popoarelor 
din Europa și din lumea întreagă.

(Cuvîntarea a fost salutată cu a- 
plauzc de participant ii la întîlnire)

Specialiștii uzinei „Philips" prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu produsele de bază

Un program bogat, impresii vii, discuții 
interesante, manifestări de caldă simpatie

pentru înalții
Cea de-a doua zi a vizitei oficiale în Olanda a președin

telui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, a început sub aceleași bune auspicii care 
au marcat desfășurarea programului de marți.

A fost o zi de lucru densă, cu un itinerar care a oferit soli
lor poporului român prilejul să cunoască direct dezvoltarea eco
nomică a tării gazdă. Marile obiective industriale, uriașele întin
deri de pămînt roditor, smuls de sub ape prin muncă și eforturi, 
atestă hărnicia și talentul poporului olandez.

oaspeți români
• Intîlnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu specialiști și ca

dre de conducere din întreprinderile vizitate, discuțiile care au 
avut loc au scos în evidență marile posibilități pentru dezvol
tarea colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice 
româno-olandeze.

Subliniind, totodată, că pretutindeni tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți cu căldura, 
cu sentimente de aleasă stimă, întregim imaginea celei de-a doua 
zile a vizitei în Olanda.

La societatea 
aeronautică „Fokker"

Primul obiectiv din programul 
zilei de miercuri îl constituie vi
zitarea uzinelor .,Fokker-V.F.W.", 
vast complex modern de Construc
ții de avioane, situat in apropiere 
de Amsterdam.

Este ora 9.00 cînd coloana oficia
lă de mașini părăsește Palatul re
zidențial. Străzile orașului cunosc 
o vie animație. De-a lungul arte
relor. oaspeții români sînt salutați 
cu căldură de populație, care face 
semne prietenești, aplaudă.

Se trece pe lingă marele aero
port Shiphol, principala poartă ae
riană a Olandei și unul din ma
rile aeroporturi ale lumii.

Pe o porțiune de mai mu.lt de 
500 de metri, autostrada pătrunde 
intr-un tunel deasupra căruia se 
află una dintre principalele piste 
ale aerogării, apoi șerpuiește prin
tre cîmpuri înflorite, printre pa
jiști segmentate geometric de ca
nale. Sîntem in nreajma orașului 
lalelelor — Haarlem.

Se ajunge la „Fokker — V.F.W.". 
Societatea, înființată prin fuziunea 
firmei olandeze „Fokker" cu com
pania vest-germană „Vereinigte 
Flugtechnische Werke", posedă în 
Olanda un număr de șase uzine, 
în cadrul cărora lucrează 7 000 de 
salariați. La „Fokker" se produc 
avioane de Transport de mai multe 
tipuri, bazate pe tehnologii foar
te avansate și soluții constructi
ve care permit decolajul vertical. 
Ultimul tip de avion construit la 
uzinele „Fokker". purtînd denu
mirea „F 28-Fellowshio", este un 
avion comercial dotat cu două 
reactoare, destinat transportării a 
60—65 de pasageri pe distanțe 
scurte șl mijlocii, cu o viteză de 
789 km pe oră. O variantă nouă 
a acestui tip de avion ooate 
transporta 79 persoane, iar faptul 
că decolează aproape vertical și 
aterizează scurt, peavind deci ne
voie de piste de mari dimensiuni 
și de alte amenajări costisitoare, 
face ca zborul să fie rentabil chiar 
și cu un număr măi redus de pa
sageri la bord.

La intrarea in incinta uzinei, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu. precum și 
tovarășii IIie Verdeț. Gheorghe 
Boldur. sînt salutați de primarul 
orașului Haarlemmermeer. Sint 
prezenți directorul societății ..Fok
ker—V.F.W.". alți membri ai Con
siliului de administrație al socie
tății, precum și ministrul transpor
turilor și apelor, B. J. Udink.

După o succintă expunere asu
pra activității acestei mari socie
tăți de construcții aeronavale, este 
prezentat un film in culori, înfă- 
țișind performanțele de zbor atin
se de aeronava ,.F 28-Fellowship“.

Se vizitează uzina. Drumul spre 
hala de montaj trece, mai întîi, 
printr-o sală de curs, unde sint 
instrui ți piloții diferitelor societăți 

beneficiare, apoi prin secțiile de 
proiectare. Președintele Consiliului 
de Stat este informat că avionul 
e produsul unei largi cooperări 
intre firme din mai multe țări, în
treprinderii de la Haarlemmer
meer reyenindu-i în întregime me
ritul proiectării. în drum spre a- 
telierele de montaj este vizitată o 
expoziție de aeromodele. reprezen
tând la scară redusă toate tipurile 
de avioane produse la „Fokker".

România este bine cunoscută 
gazdelor ca țara ai cărei fii s-au 
numărat printre pionierii aviației 
mondiale, deschizînd prin geniul 
lor creator drumul spre tehnica 
modernă de astăzi în domeniul 
aerospațial. In timpul discuțiilor 
sint evocate posibilitățile de coo
perare între constructorii de apa
rate de zbor olandezi și români, 
datorită condițiilor favorabile crea
te de dezvoltarea rapidă a indus
triei în cele două țări, de noile 
realizări in domeniul tehnicii și 
tehnologiei aerospațiale.

La uzinele „Fokker'

Gazdele își exprimă convingerea 
că între „Fokker" și întreprinde
rile constructoare de aparate de 
zbor din țara noastră se vor rea
liza acțiuni de cooperare fruc
tuoasă pentru ambele părți.

în secțiile de montaj, un număr 
de avioane se află în diferite faze 
ale asamblajului: tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați să viziteze 
„F 28-Fellovvship“, ce urmează să 
iasă, în curînd, în probe de zbor. 
Avionul este spațios, -bine echili
brat, întrunind calități constructive

Survolînd marile întinderi 
ale „polderelor", cucerite 

în bătălia cu apele mării
Spre următorul obiectiv din 

programul zilei de miercuri. între
prinderile „Philips", călătoria se 
efectuează cu un avion de cel mai 
recent tip construit la societatea 
„Fokker", un „F 28-Fellowship".

După o scurtă rulare pe pista 

remarcabile. Muncitorii, tehnicie
nii, inginerii uzinei, cadrele de 
cercetare salută cu respect pe solii 
poporului român, își manifestă 
bucuria de a-i avea oaspeți in uzi<- 
na in care lucrează.

în vizita la societatea de con
strucții aerospațiale „Fokker", oas
peții sînt însoțiți de Alteța Sa Re
gală prințul Olandei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este invitat, în finalul vizitei, să 
semneze în cartea de onoare a so
cietății. Semnează, de asemenea, 
tovarășa Elena Ceaușescu.

de beton, aparatul se ridică în aer 
aproape vertical și se îndreaptă 
spre nord-vest. Curînd sînt survo
late marile lucrări de desecare cu
noscute sub denumirile „Ijssel- 
meerpolders" și „Delta". Cerul 
senin favorizează o bună vi
zibilitate și sub priviri se des
fășoară panorama amplă a lucră
rilor menite să. recupereze, pe sea
ma mării, întinse teritorii agricole 
și să stăvilească, prin închiderea 
gurilor deltei celor trei mari fluvii 
ce se varsă în mare pe teritoriul 
Olandei — Rinul, Meusa și Escaut 
— mareele ce amenință neîncetat 
uscatul. Este un peisaj spectaculos, 
o mărturie emoționantă a izbînzil 
omului în greaua încleștare cu 
marea. Privirii i se înfățișează 
imaginea de o elegantă acurateța 
a ceea ce olandezii definesc prin- 
tr-un termen intraductibil „pol
der", pămînt cucerit de sub ape, 
în luptă cu marea. Să amintim 
doar că, în decursul a 1 000 de ani, 
olandezii au smuls mării nu mai 
puțin de 705 000 hectare de tere
nuri, că numai pintenului de apă, 
intrînd în uscat, din Marea Nor
dului, cunoscut pe hărți sub nu
mele de Zuidersee, i-au fost smul
se 225 000 hectare. Din ceea ce în 
hărți mai vechi figurează încă sub. 
numele „Zuidersee" nu mai este’ 
astăzi decit un lac neînsemnat, că
ruia i s-a tăiat contactul cu ma
rea și a devenit ..Ijsselmeer", o- 
glinda de apă peste care zboară 
avionul prezidențial. Pe fastele 
funduri de apă se întind, geome
tric distribuite, terenurile arate 
proaspăt, pășunile, zonele împădu
rite.

Mai la sud, unde este în curs de 
realizare planul „Delta", se con
struiesc sute de kilometri de di
guri. Acestea vor pune capăt unor 
fenomene pustiitoare, cum a fost 
uraganul din 1953, care. într-o 
singură noapte, a împins apele mă
rii pe o suprafață de 200 000 ha, 
distrugînd numeroase așezări uma
ne și imense bunuri materiale.

(Continuare in pag. a IV-a)
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Vizita președintelui Nicolae Ceausescu în Olanda
în universul electronicii

de la „Philips"
Se aterizează la Eindhoven. !n

nediata apropiere a grupului in- 
ustrial „Philips".
Cu un efectiv de peste 360 000 
ersoane și o cilră de afaceri de 
aroximativ 18 miliarde florini. 
S V. Philips Gloeilampenfabrie- 
?n“ figurează printre cele mai 
nportante grupuri electronice din 
ime. Firma a fost fondată în 
191. avînd ca obiectiv fabricarea 

comercializarea de lămpi cu in- 
wdescențA și a altor articole e- 
«ctrotehnice.
In cursul timpului, producția s-a 

iversificat și. grație rezultatelor 
bținute în cercetarea științifică 
roprie. firma a trecut încă de 
iult la fabricarea de aparate de 
idio și televiziune, a diverse a- 
araturi complexe (cum ar fi cer
ealele telefonice). Activitatea de 
?rcetare este desfășurată. în pre- 
ant, de 4 000 persoane — între 
ire 1 000 cu pregătire universita- 
ă — în laboratoare din Olanda. 
. F. Germania. Anglia. Franța 

Belgia. Ea constituie baza unei 
înnoiri și extinderi constante a 
ctivităților grupului.
La grupul industrial ..Philips", 

aspeții români sînt întîmpinați de 
lortmann. comisarul reginei în 
rovinei a Brabantul septentrional, 
e primarul orașului Eindho- 
en și de președintele Consiliului 
e administrație. Jonkheer Van 
.iemsdijk. Sînt. de asemenea, de 
itâ ministrul pentru problemele 
conomice, M. H. Langman. mem-

„Un fericit prilej pentru o mai bună cunoaștere, pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și popoare11

Acora'ind spafii ample vizitei ofi
ciale in Olanda a președintelui 
Consiliului de Stat. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, presa olandeză 
de miercuri relatează despre sosi
rea înaltului oaspete român, sub
liniind. in comentariile sale, pri
mirea călduroasă ce i-a fost re
zervată.

Cel mai mare ziar din Olanda, 
..DE TELEGRAAF". după ce de
scrie ceremonialul sosirii, aprecia
ză — referitor la obiectivele vizi
tei — că ea are un pronunțat ca
racter de lucru. Ziarul relevă po
sibilitățile importante de extindere 
a relațiilor dintre cele două țări, 
in special in domeniile economic 
ți comercial.

Vizita șefului statului român și 
contactele directe pe care le va 
avea aici, adaugă publicația citată, 
sint apreciate in cercurile oficiale 
olandeze drept un prilej fericit 
pentru o cunoaștere mai bună, 
pentru dezvoltarea relațiilor între 
două țări cu sisteme social-po- 
litice diferite.

..HET PAROOL". un alt mare 
ziar care apare la Amsterdam, 
evidențiază, la rindul său, efortu
rile intense întreprinse de țara 
noastră In direcția construirii unei 
societăți avansate. Sint relevate 

schimbările enorme survenite in 
domeniul economic in anii care 
au trecut de la eliberare".

Referitor la relațiile româno- 
olandeze. ziarul subliniază exis
tența unor posibilități certe de 
extindere a lor in diverse dome
nii — in primul rînd în cel co
mercial. ..Het Parool" face, tot
odată. aprecieri deosebit de pozi- 

bri ai Consiliului de administrație, 
cadre de conducere ale întreprin
derii.

Sint oferite flori, după care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu semnea
ză în Cartea de onoare a între
prinderii.

In sala sectorului de cercetare 
are loc o scurtă suită de expuneri 
asupra structurii organizatorice și 
activității generale a grupului in
dustrial ..Philips", asupra activi
tății de cercetare desfășurate, asu
pra produselor nou realizate in do
menii de vîrf ale tehnicii, cum sint 
computerele, mijloacele de teleco
municații bazate pe folosirea teh
nicii video etc. Se face o demon
strație cu un videofon, remarcabilă 
realizare în domeniul comunicații
lor. Aparatul, un telefon, avînd cu
plat un ecran de televizor de di
mensiune mijlocie, realizează con
vorbiri cu imagine. în care parte
nerii de dialog se văd unul pe ce
lălalt și conversează ca și cum s-ar 
afla față în față. Sistemul își gă
sește numeroase aplicații practice, 
ridicînd pe o treaptă superioară 
posibilitățile de comunicare și de 
informare de la distanță.

Președintele Consiliului de Stat 
este invitat să pună în acțiune a- 
paratul, să realizeze o legătură 
videotelefonicâ.

Sînt prezentate. în continuare, 
un computer cu performanțe teh
nice superioare și un tip nou de 
aparat destinat să detecteze și să

tive la adresa politicii externe a 
României, relevind justețea prin
cipiilor acesteia, a poziției adop
tate intr-o serie de mari probleme 
ale vieții internaționale.

„NRC HANDELSBLAD", care a- 
pare la Rotterdam, relevă, in edi
torialul său. intitulat „Ceaușescu", 
interesul major ol Olandei pentru 
actuala vfzită. Sint subliniate, de 
asemenea, eforturile desfășurate 
de conducătorul statului român in 
direcția instaurării, in Europa și 

REVISTA PRESEI OLANDEZE

in lume, a unui climat de pace, 
securitate și cooperare. justețea 
principiilor politicii noastre exter
ne. Aceste principii — menționea
ză cotidianul — favorizează extin
derea in interesul reciproc a re
lațiilor economice și comerciale 
dintre cele două țări, iar actuala 
vizită constituie cel mai bun pri
lej pentru a se face noi pași îna
inte in această direcție.

De asemenea, ziarele olandeze 
își însoțesc articolele și comenta
riile consacrate vizitei cu fotogra
fii infățișind principalele momente 
din prima zi a prezenței in Olanda 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Agenția olandeză de presă subli
niază. după o prezentare detaliată 
a programului vizitei, importanța 

măsoare gradul de poluare a at
mosferei.

Se vizitează, apoi, fabrica de in
strumente optice, unde se produc 
In special microscoape electronice 
cu capacități maxime de mărire, 
aparate devenite astăzi indispensa
bile producției industriale, cerce
tării științifice în toate domeniile, 
medicinii. întregul proces de pro
ducție poartă pecetea unui înalt 
grad de organizare șl specializare. 
Oaspeții primesc explicații privind 
sistemul de pregătire a muncitori
lor. randamentul superior al muncii 
și dotarea tehnică. La secția unde 
sînt produse părțile componente 
ale microscopului, răspunsul la u- 
nele întrebări se referă la tehnolo
gia de turnare a unor categorii de 
piese, la calitatea materialelor pre
lucrate — metale și materii plas
tice. In dialogul cu conducătorii 
acestei secții sint abordate și alte 
probleme — organizarea șl retri-

La „Mauritshuis" 
și „Rijksmuseum"

După încheierea întîlnirii de la 
Parlament, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați să viziteze 
Muzeul „Mauritshuis", important 
așezămînt de cultură, situat în 
imediata vecinătate a palatului 
..Binnenhaf", care adăpostește 
inestimabile valori de artă, creații 
ale „epocii de aur" a picturii olan
deze din secolul al XVII-lea.

Sint reunite aici picturi celebre 

intilnirilor președintelui român cu 
primul ministru, cu membrii gu
vernului și ai parlamentului, pre
cum și cu oamenii de afaceri 
olandezi. Sint reluate o serie de 
declarații făcute de șeful statului 
român grupului de ziariști olan
dezi care ne-au vizitat țara.

In aceste zile, întreaga presă . 
olandeză a publicat articole des
pre România, plasind in centrul a- 
tenției personalitatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

Ziarul ..TROUW“ scrie In acest 
sens : „Nicolae Ceaușescu, condu
cător de partid și președinte al 
României, este unul dintre șefii 
de stat marcanți. Sub conducerea 
sa. România este pe cale de a de
veni o țară industrială avansată". 
Totodată, ziarul accentuează asu
pra rolului activ pe care România 
il are in politica internațională.

Cotidianul „ALGEMEEN DAG- 
BLAD" publică un amplu comen
tariu, în care face o trecere in re
vistă a principalelor momente de 
luptă ale Partidului Comunist Ro
mân. scoțind in evidență _ rolul 
important al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, „un om cu un farmec 
deosebit și cu un caracter de oțel".

Evocind vizita președintelui ro
mân in Olanda, ziarul citat scrie. 

buirca muncii, gradul dc partici
pare a muncitorilor la luarea de
ciziilor în ce privește producția.

La încheierea vizitei în moderna 
întreprindere — vizită așteptată și 
întîmpinată cu mult interes, cu 
căldură de întreg colectivul uni
tății — fanfara „Philips", ai cărei 
membri sint pitoresc îmbrâcați in 
alb și roșu, intonează un marș în 
ale cărui acorduri înalții oaspeți 
români își iau rămas bun de la 
gazde.

Vizita la cele două mari socie
tăți industriale olandeze a relevat, 
pe lingă unele aspecte inedite ale 
producției de avioane șl de aparate 
ontice, dorința sinceră a gazdelor 
de a explora, împreună cu parte
nerii români, căi de colaborare re- 
ciproc avantajoasă în domeniul 
producției, al schimbului de teh
nologii și experiență, de a căuta 
în comun modalitățile concretizării 
acestora.

ale unor mari maeștri al școlii 
olandeze, ca J. Vermeer, Fabritius 
și, în primul rînd, Rembrandt. 
Clădirea însăși, datînd din 1640. 
este un remarcabil monument ar
tistic al stilului baroc.

Solii poporului român sînt con
duși prin cele mai reprezentative 
săli, unde directorul muzeului dă 
explicații asupra epocii în care au 
fost create operele expuse, asupra' 
valorii lor artistice și documen
tare.

în încheiere : „In aceste zile, po
porul olandez are ocazia să cu
noască pe acest inalt reprezentant 
al poporului român și puternica 
sa personalitate. Vizita de stat 
creează. în plus, posibilități pentru 
întărirea relațiilor dintre Olanda 
și România. Aceasta este in inte
resul ambelor popoare".

Cotidianul „VOLKSKRANT" pu
blică un articol in care prezintă pe 
larg politica externă a României 
sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Cotidianul provincial „ZUT- 
PHEN DAGBLAD" — din Zutphen, 
oraș înfrățit cu Satu-Mare — con
sacră evenimentului o întreagă pa
gină, hi care se face un amplu 
profil al președintelui Nicolae 
Ceaușescu și se comentează pe 
larg procesul rapid de industriali
zare a României.

Organul de presă al Partidului 
Comunist Olandez, „DE WAAR- 
HEID", publică, la rindul său. pe 
prima pagină, un articol intitulat 
„Președintele Ceaușescu in Am
sterdam".

★
Prima zi a vizitei in Olanda a 

fost pe larg comentată in emisiu
nile posturilor de radio șl televi
ziune. In cadrul jurnalului de ac
tualități din seara zilei de 10 apri
lie, televiziunea olandeză a trans
mis un reportaj filmat, ale cărui 
principale momente au fost pri
mirea oficială in Gara Amsterdam, 
depunerea coroanei de flori la Mo
numentul Național al Poporului 
Olandez șt vizita la primăria ora
șului.

C. TINTEA 
_________________ _______________/

La încheierea vizitei, directo
rul muzeului mulțumește pentru 
înalta cinste făcută instituției pe 
care o conduce de solii poporului 
român, pentru aprecierile deosebite 
ale președintelui Consiliului de 
Stal la adresa muzeului.

★

După dineu, înalții oaspeți au 
fost invitați să viziteze galerii ale 
Rijksmuseum-ului.

Construit în 1885. Rijksmuseum 
adăpostește cea mai mare colec
ție dc artă din Olanda. Aceasta 
include 22 de pînze semnate de 
Rembrandt, lucrări de Rubens, 
Vermeer, Frans Hals. Jan Steen, 
Ruisdael, Pieter Breughel cel Ti- 
năr, Hobbema și Wouwerman, 
Canaletto, Tintoretto. Velasquez, 
El Greco. Goya, Murillo, nume
roase sculpturi, tapiserii, porțela
nuri de Delft, Meissen și Sevres, 
obiecte în argint și abanos, stam
pe, gravuri, desene. Este bogat re
prezentata, de asemenea, arta o- 
rientală. In biblioteca muzeului se 
găsește o prețioasă colecție de lu
crări despre istoria artei.

Sînt vizitate, pe rînd, galeriile 
în care se află expuse opere apar- 
ținînd lui Frans Hals, van Goyen, 
Ruisdael, van der Heist, Jan Steen, 
așa-numiților pictori italienizanți 
(maeștri olandezi care au lucrat în 
maniera renascentistă italiană), 
înalții oaspeți se opresc și admiră 
celebrul „Rond de noapte" al lui 
Rembrandt.

N. Popescu-BOGDANEȘTI
Telefoto : Ion Dumitru

ÎNTÎLNIRI
DE LUCRU
în cursul zilei de miercuri, 

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, a avut o întîlnire 
de lucru cu ministrul afacerilor 
externe al Olandei, dl. W. K. Nor
bert Schmelzer. ‘

De asemenea, au avut întîlniri 
și vizite de lucru cu omologii lor 
olandezi și ceilalți miniștri care 
îl însoțesc pe președintele Consi
liului de Stat în vizita sa oficială 
în Olanda.

Fabrica de transformatoare mari din Craiova. Imagine din secția de bobinai

In întîmpinarea 
zilei de 1 Mai

(Urmare din pag. I)

economico de gestiune. contabil Ha
le generală, lansare și ordopanțare 
a producției, precum și probleme 
dc calcul științific și de proiec
tare.

in orașele Buzău ți Rm. 
Sărat au fost date în fo
losință primele 500 de a- 
partamente din acest an, 
cu 60 mai multe decît pre
vede angajamentul con
structorilor Pen,r“ prlma iu' 
mălaie a anului. Au fost amena
jate, de asemenea, spații comercia
le care însumează circa 8 000 mp.

în cursul anului 1973, județul 
Buzău va cunoaște și alte impor
tante realizări pe plan social, pen
tru care investițiile alocate sint 
mai mari cu 30 la sută decit cele 
din anul trecut. Vor fi construite 
un spital cu 700 locuri, o policli
nică, un liotei, școli, un internat 
cu 100 de locuri, creșe și grădinițe 
po.ntru aproape 500 de copii. Se va 
extinde rețeaua de alimentare cu 
apă potabilă, cea de canalizare și 
de drumuri din cele două orașe, iar 
in mediul rural se efectuează lu
crări pentru electrificarea ultime
lor 12 sate.

Colectivul Fabricii de 
ciment din Bicaz își rea
lizează cu succes angaja- 
niSUtSlS >nscrise *n chemarea la 
întrecere pe care a adresat-o la 
începutul anului tuturor întreprin
derilor producătoare de materiale 
de construcții din țară. Astfel, 
față de o creștere dc 42,7 la sută 
a sortimentelor superioare de ci
ment, cit prevedeau angajamen
tele. in prezent peste 45 la sută 
din produsele realizate răspund 
acestei cerințe. Au fost, de aseme
nea, asimilate in producția de se
rie un sortiment superior de var, 
utilizat in procesul de fabricare a 
betoanelor celulare autoclavizate. 
precum și două noi sortimente de 
ciment, cu adaos de zgură de fur
nal. Aceasta a permis întreprin
derii să realizeze peste plan, in 
cinstea zilei de 1 Mai. aproape 
3 000 tone ciment, din cele 8 000 
tone prevăzute in chemarea la în
trecere.

Fabricația primei plat
forme ele foraj maritim de 
concepție românească a fost defini
tivată de „uzina ..1 Mai" din Ploiești 
impreună^cu Institutul de cercetare 

și proiectare n utilajului petrolier 
București. Această Instalație este 
destinată forării sondelor de țiței 
sub nivelul mării, pinfi la 6 000 
metri adincime. Tot la uzina plo- 
ieșteană au fost puse la punct teh
nologiile de fabricare a unor sub- 
ansamble principale ce fac parte 
din instalațiile de foraj pentru 
adincimi de peste 6 000 metri, ca și 
a sapelor cu role destinate forării 
in straturi și formațiuni geologice 
de mare duritate.

Eroziunea va fl stăvi
lită. Pe șantierul de pe Valea 

Chlncjli, cuprins intre, comuna Fol- 
teștl și orașul Bemști. pe o distanță 
de mai bine de 80 km. Grupul de 
șantiere construcții montaj pentru 
îmbunătățiri funciare execută am
ple lucrări de combatere a eroziu
nii solului. prin efectuarea de 
taluzări, nivelări, cleonajc, gârdu- 
lețe ele. Paralel cu aceste lucrări, 
o suprafață de 220 ha se plantează 
cu puieți de salcim. sălcioară. sin
ger și salcie selecționată. Pină in 
ziua de 4 aprilie, în punctul Va
lea Bănoasa s-au plantat 140 ha 
cu 1 400 000 de puieți.

La uzina mecanică dc 
la Plopeni sînt în curs 
de asimilare două utilaje 
de mare importanță pen
tru producția de rulmenți. 
Este vorba do mașina de pilit bile 
MPB-45 și de cea de lepuit — 
MLB-450. Prima va fl construită în 
două variante : una pentru prelu
crarea, fără tratament termic, a bi
lelor cu dimensiuni de la 1—3 mm. 
iar cea de-a doua pentru dimen
siuni de la 1.5 la 6 mm. Discurile 
acestor mașini sint dispuse in plan 
vertical, ceea ce asigură buna lor 
alimentare și. in același timo, eli
minarea așchiilor metalice rezulta
te in timpul prelucrării. La rin
dul său, noua mașină de lepuit este 
specializată «pentru operații de fi
nisare a bilelor tratate termic, cu 
un diametru de 1—6 mm.

Campania de împădu
riri în județul Vaslui. In 
numeroase zone ale județului — 
pe pante neproductive, ravene, pe 
terenurile erodate sau in curs de 
erodare — s-au plantat, in această 
primăvară, peste 1 620 ha. Planul, 
in fondul forestier de stat, a fost 
realizat integral (1 370 ha), iar in 
pădurile comunale, din 100 ha pla
nificate a mai rămas de plantat o 
suprafață de 20 ha. Se preconizea
ză ca. pînă la 20 aprilie, să se mai 
planteze puieți pe încă circa 
500 ha.

Ediții speciale ale 
gazetelor de perete 
și ale gazetelor sa- 
tiricG au *p&rut aces_ 
te zile la întreprinderea 
metalo-tehnica din Tg. Mu
reș. Urmărite cu viu inte
res. edițiile speciale sint 
consacrate sarcinilor con
crete ce revin întreprinde
rii in trimestrul care a în
ceput recent, prezintă suc
cesele fruntașilor in intre- 
cerea socialistă, critică 
manifestări negative. Tot
odată. au fost organizate 
sau sint in curs de desfă
șurare cicluri de expuneri 
si dezbateri, simpozioane, 
mese rotunde, sub generi
cul „Cincinalul înainte de 
termen". In mod operativ, 
agitatorilor li se comunică 
principalele sarcini ale În
treprinderii. ale diferitelor 
locuri de muncă. Astfel 
ei pot desfășura, in cu
noștință de cauză, o activi
tate concretă, susținută și 
convingătoare de la om la 
om.

Deâky LORĂND
corespondentul „Scinteii"

Agitație vizuală 
concretă, specifică 
locului de muncă. 
Panouri ?i lozinci din sec
ția butadienă dc la Uzina 
de cauciuc sintetic din 
Borzesti explică muncito
rilor că miesorind cantita
tea de butan debitat în 
linia de combustibil nu
mai cu 1 la sută pot 
economisi, in fiecare lu
nă. materii prime in va
loare de 600 000 lei. La po
listiren, o lozincă face cu
noscut muncitorilor de la 
fierăstraiele electrice că 
prin tăierea corectă a plă
cilor pot economisi lunar

cite 2 tone de polistiren. 
Concomitent, stația de ra- 
dioficare, gazetele de pere
te. agitatorii militează ac
tiv pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de 
plan. Munca politică desfă
șurată prin mijloace- va
riate contribuie la realiza
rea de produse peste 
plan. In luna martie, bu
năoară, colectivul uzinei a 
realizat aproape 200 tone 
cauciuc sintetic și însemna
te cantități de polistiren, 
fenol, acetonă etc., mai mult 
decit se stabilise prin plan.

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scinteii'

Convorbirile agi- 
tatorilor de 13 Combi’ 
natul de prelucrare a lem
nului din Gherla sint con
sacrate in aceste zile expli
cării sarcinilor ce revin co
lectivului in lumina hotâ- 
ririlor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie-mart ie 
a_c. Ținind seama de obiec
tivele stabilite pentru ridi
carea productivității prin 
utilizarea mai bună a ma
șinilor si forței de muncă, 
dobindlrea unor produse 
de calitate superioară prin 
asigurarea unei exigente 
sporite in toate fazele pro
cesului tehnologic, pentru 
valorificarea cit mai com
pletă a masei lemnoase, bi
rourile organizațiilor de 
bază din secții și ateliere ii 
ajută pe agitatori să-și În
sușească date concrete, 
convingătoare, absolut ne
cesare pentru activitatea 
lor. In convorbirile agi
tatorilor, organizate pe 
grupe de lucru, se explică, 
intre altele, asemenea idei : 
„Dacă fiecare muncitor iro
sește numai 6 minute in
tr-un schimb înseamnă că

schimbul a avut lipsă de 
la lucru doi muncitori" ; 
„Un spătar de scaun rebu- 
tat Intr-o zi înseamnă o 
pierdere de 13 820 scaune 
anual"; „O oră pe zi de 
mers in gol a mașinii uni
versale pentru confecțio
nat scaune înseamnă un

tctul municipal de partid 
Satu-Mare. Difuzate in 
toate organizațiile de partid, 
broșurile informează pe 
comuniști, pc ceilalți oa
meni ai muncii, asupra ce
lor mai importante acți
uni politice și cultural-edu
cative ce se organizează.

în muncă. în gospodărirea 
orașului, precum și unele 
acțiuni practice privind 
creșterea productivității 
muncii, a competitivității și 
calității produselor, spori
rea eficienței exportului — 
constituie un real ajutor 
.dat organizațiilor de partid

Filmul documen
tar în sprijinul mun
cii politice de masă 
— iată o metodă modernă, 
eficientă, prin care organi
zațiile de partid din jude
țul Neamț mobilizează co

in întrecerea socialistă". 
„Școala Bicazului" ș.a. Ul
tima premieră, „La con
fluența gîndului cu fapta 
— cincinalul in patru ani 
și jumătate", aduce in 
prim-plan experiența îna
intată in muncă, iniția
tive. oameni si reali-

In munca politică de masă 
mijloace și metode diversificate

consum inutil de 53 530 
kW/h" etc.

Pe bună dreptate se a- 
preciază că asemenea me
tode ale muncii politice de 
masă au un mare rol in 
succesele in producție rea
lizate in ultimul timo de 
colectivul combinatului.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii”

lin „tablou sinop
tic informațional" 
cuprinzlnd acțiunile politi
ce și cultural-educative de 
masă ce se vor desfășura, 
în următoarele trei luni, 
pentru popularizarea, cu
noașterea și aplicarea hotă- 
ririlor Plenarei C.C. al 
P.C.R din 28 februarie — 2 
martie a.c. a fost editat, 
sub forma unei broșuri cu 
un tiraj de peste 2 000 
de exemplare, de Corni-

— INFORMAȚII — 
din activitatea organizațiilor de partid 

pentru realizarea exemplară a planului pe 1973

atit la nivel municipal, cit 
și in diferite întreprinderi 
și instituții. Cele citeva 
sute de manifestări prevă
zute in program pe durata 
unui trimestru — expu
neri, simpozioane, seri de 
întrebări și răspunsuri ne 
marginea noilor proiecte 
de legi, mese rotunde, 
dezbateri, consultații, spec
tacole dedicate fruntașilor

in desfășurarea muncii po
litice de masă. Cunoscute 
din timp, ele oferă posibi
litatea mobilizării unui 
mare număr de partici
pa nti. Inclusiv a reprogra- 
mârii acelor acțiuni care 
au dovedit eficiență in 
munca politico-educalivă.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"

lectivele de salariați la În
deplinirea, Înainte de ter
men, a cincinalului. Intre 
cele mai reușite pelicule pe 
această temă realizate de 
centrul de informare și do
cumentare al cabinetului 
județean de partid amin
tim : „Ordine, disciplină, 
răspundere", „Șantierul
nostru — oglinda noastră". 
„Prim-planul fruntașilor

zări de la Uzina de fibre 
sintetice Săvinești, Fabrica 
de ciment Bicaz și Uzina 
de țevi din Roman. Pre
zentat la consfătuirea or
ganizată de comitetul jude
țean de partid in scopul 
generalizării metodelor fo
losite in munca politică de 
masă pentru popularizarea, 
cunoașterea și aplicarea 
hotâririlor, documentelor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie—2 martie a.c., 
filmul a fost precedat de 
un larg1 schimb de opinii 
privind necesitatea iniție
rii unor acțiuni diversifica
te, menite să contribuie, in 
mai mare măsură, la des
coperirea și valorificarea 
superioară a tuturor ener
giilor consacrate infâptuirii 
înainte de termen a cinci
nalului.

Ion MANEA
corespondentul „Scîriteii"

Afișul „Unde este 
hărnicie, acolo-i și 
bogăție" - așa se in- 
titulează unul din afișele 
editate din inițiativa sec
ției de propagandă a Co
mitetului județean de 
partid Suceava, afiș care 
își propune, prin inter
mediul unor exemple con
crete. să popularizeze in 
rindul țăranilor coopera
tori. care lucrează in zoo
tehnie, hotăririle Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie. Dar 
iată și unul din numeroase
le exemple cuprinse in afiș. 
Dacă in 1972 un crescător 
de animale din agricultura 
cooperatistă a județului a 
ciștigat în medio lunar sub 
900 lei pentru îngrijirea 
unui lot de tineret taurin, 
potrivit noilor măsuri pen
tru îngrijirea unui lot de 
45 capete tineret tau
rin va obține un ve
nit lunar de cel puțin 1 653 
lei, la acesta adăugindu-se 
ajutorul lunar de 60 lei 
pentru fiecare copil sub 16 
ani, concediu de odihnă 
plătit, asistență medicala 
gratuită și alte avantaje.

Mai multe afișe se adre
sează colectivelor de mun
că din unitățile industriale 
ale județului. Ele relevă, 
bunăoară, că o creștere cu 
1 la sută a indicilor de 
folosire a mașinilor, utila
jelor, instalațiilor și su
prafețelor de producție în
seamnă obținerea unei pro
ducții suplimentare egale 
cu 38 400 garnituri de mo
bilă ; reducerea cu 1 la 
sută a prețului de cost 
conduce la o economie a- 
nuală din care s-ar putea 
construi 1800 săli de cla
să, in timp ce ridicarea cu 
1 la sută a gradului de fo
losire a timpului de mun
că echivalează cu o valoare 
nou creată in economia

I județului egală cu salariul 
pe o lună a 48 000 de mun
citori.

De menționat că se
tul recent, editat intr-un 
tiraj de masă, conține 20 
asemenea afișe.

Gh. PARASCAN 
corespondentul „Scinteii"

„Realizări și per
spective în jude
țul Vaslui - 
1963-1975" « in- 
titulează albumul tipărit 
recent, in peste 5 000 de 
exemplare, de secția de 
propagandă a comitetului 
județean de partid. Albu
mul — autentică microex- 
poziție volantă — cuprinde 
planșele, graficele și schi
țele prezentate la expoziția 
organizată de cabinetul de 
științe sociale al comitetu
lui județean de partid. Di
fuzat in organizațiile de 
partid de la orașe și sate, 
albumul pune la indemina 
comuniștilor, cu deosebire 
a propagandiștilor și agita
torilor, cifre și fapte ilus- 
trind dinamica dezvoltării 
județului, a industriei și a- 
griculturii, realizările so
ciale și edilitar-gospodă- 
rești obținute de oamenii 
muncii in anii 1968—1972. 
Este interesant de remarcat 
că participanților la dezba
teri li se cer observații, 
propuneri și sugestii pri
vind eficienta utilizării a- 
cestui album și a celorlal
te tipărituri vlzind munca 
politico-educativă : ele sint 
sintetizate la secția de pro- 
pagandă a comitetului ju
dețean de partid în vede
rea îmbunătățirii și per- 
fecționării muncii politice 
de masă.

Vaslle IANCU 
corespondentul „Scinteii"
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat

BUCUREȘTI
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul pe care a binevoit să 

nii-1 trimitâ cu ocazia alegerii mele la președinția Republicii Turcia, 
f Va rog să primiți urările mele cele mal bune pentru sănătatea și 
fericirea dumneavoastră personală, ca și pentru bunăstarea poporului 
român.

FAHRI KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Solemnitatea conferirii 
unor înalte distincții

_ Ia Consiliul .de Stat al Republicii 
Socialiste România, miercuri a avut 
loc solemnitatea conferirii Ordinului 
..23 August" clasa I tovarășilor : 
Constantin Paraschive®cu-Bâlă< îmi 
— pentru Îndelungată și rodnică 
activitate in mișcarea muncitoreas
că și pentru contribuția adusa la 
opera de construire a socialismului, 
cu prilejul Împlinirii virstei do 80 
de ani — și Ion Irimescu. artist al 
poporului — pentru activitate înde
lungata și merite deosebite in do
meniul artelor plastice, cu prilejul 
Împlinirii virstei de 70 de ani.

Distincțiile au fost înminate de 
tovarășul Miron Constantin.^cu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

I-a solemnitate au luat parte to- 
varflhi : Dumitru Popescu. Ștefan 
Voitec. Constantin Stătescu. secre-

★

Cu prilejul aniversării a 25 de ani 
de la apariția primului număr al 
revistelor ..Probleme economice", 
..Femeia". ..Săteanca" si ..Dolgozo 
No", pentru merite deosebite in 
muncă, numeroși colaboratori ai a- 
cestor publicații au fost distinși cu 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România.

Inalteie distincții au fost lumina
te. miercuri, in cadrul unei solem
nități. de tovarășul Mjron Constan
ți nescu. vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat

Au luat parte tovarășii Aurel Du
ca. Constantin Stătescu. secretarul 
Consiliului de Stat. Teodor Marines
cu, șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
Suzana Gâdea. președintă, și Maria 
Groza, vicepreședintă ale Consiliului 
Național al Femeilor. Nestor Ignat, 
președintele Uniunii ziariștilor, 
membri ai conducerii unor ziare și 
publicații centrale.

Au fost distinși cu : Ordinul ..Me
ritul Științific" clasa I — Vasile M. 
Rausser, redactor-șef al revistei 
..Probleme economice" ; Ordinul 
..Meritul științific" clasa a Il-a : 
Maria I. Popescu — redactor-șef ad
junct, și Stere S. Gioga, secretar ge
neral de redacție la revista ..Pro
bleme economice" ; Ordinul ..Meri
tul cultural" clasa a III-a : Maria L. 
Ciocan, redactor-șef la revista ,.Să- 
teanca", Maria M. Costache, redac
tor-șef la revista „Femeia", și Au- 
rora-Irina A. Jakab. redactor-șef la 
revista ..Dolgozo No". De-asemenea 
;.u fost distinși cu : ..Ordinul Mun
cii" clasa a III-a : Aurel St. Bă- 
beanu. șef de rubrică la revista ..Să
teanca", Aneta S. Dumitru, redactor 
principal la revista ..Femeia", Zava 
D. Niki Iosub. redactor principal la 
revista ..Femeia", Ioan I. Miclea, 
fotoreporter la revista ..Dolgozo 
No", Fia via Alice M. Mihalcea. șef 
de rubrică la revista „Femeia", Ar

Constituirea Comisiei de demografie 
a municipiului București

Deputății Consiliului popular al 
municipiului București, întruniți in 
sesiune extraordinară, au aprobat — 
in baza Legii nr. 3 din 1971 — com
ponența Comisiei municipale de de
mografie, organism subordonat Co
mitetului executiv și Comisiei na
ționale de demografie.

în cadrul sesiunii s-a adoptat o 
hntărire care cuprinde principalele 
măsuri ce se vor înfăptui in Capi
tal^ pentru aplicarea consecventă a 
polnicii demografice a statului. în 
același timp, s-a stabilit ca organis
mul nou constituit — Comisia mu
nicipală de demografie — să treacă 
la elaborarea unor analize și studii 
determinate de specificitatea și com
plexitatea proceselor și fenomenelor
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FOTBAL. Etapa a XX-a

Surprize în serie...
REZULTATE TEHNICE

F.C. ARGEȘ — DINAMO 1—0 (1—0). A marcat : VI ad (min. 26).
JIUL — U.T.A. 5—1 (2—1). Au marcat : Mulțescu (min. 19 și 27), 

Rosznai (mm. 64 și 70). Sandu Gabriel (min. 51). respectiv — Bro- 
șovschi (min. 25).

STEAGUL ROȘU — F.C. PETROLUL 1—0 (3—0). Au marcat : An- 
ghel (min. 6 și 31). Pescaru (min. 15). Mateescu (min. 53).

SPORTUL STUDENȚESC — C.S;M. REȘIȚA 1—1 (1—0). Au marcat : 
Moldoveana (min. 35). respectiv — Pușcaș (min. 65).

STEAUA — F.C. CONSTANȚA 1—1 (0—1) Au marcat : Mărculescu 
(mm. 37) pentru cons.ăr.ț'-ni și Sătmăreanu D -ntru Steaua.

C.F.R. CLUJ — RAPID 0—0.
S C. BACĂU — UNIVERSITATEA CLUJ 0—0.
• Meciul Universitatea Craiova — A.S.A. Tg. Mureș a fost aminat

CLASAMENTUL

Steaua 20 9 7 4 30—15 25
Dinanro 20 10 4 6 31—22 24
Univ, Craiova 19 8 7 4 31—25 23
C.F.R. Cluj 20 7 9 4 21—16 23
F.C. Argeș 20 9 4 7 29—18 22
Jiul 20 9 4 7 28—25 22
S.C. Bacău 20 8 6 6 23—22 22
F.C. Petrolul 20 7 6 7 15—20 20
Steagul roșu 20 7 5 8 27—15 19
Univ. Cluj 20 7 5 8 18—29 19
Rapid 20 5 8 7 20—19 18
A.S.A. Tg. Mureș 19 8 1 10 26—31 17
U.T.A. 20 5 7 8 21—28 17
C.S.M. Reșița 20 4 9 7 20—28 17
F.C. Constanța 20 5 6 9 15—26 16
Sportul stud. 20 3 8 9 21—37 14

țarul Consiliului de Stat. Tudor lo
ri eseu. președintele Comitetului na
țional pentru apărarea păcii. Ion 
Brăduț Covaliu. președintele Uniu
nii artiștilor plastici.

în numele Consiliului dp Stat 
al Republicii Socialiste România, 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășul Miron Con- 
sîantinescu a felicitat pe cei 
decorați și le-a urat multă sănătate, 
ani mulți, in continuare, de spornică 
activitate.

Tovarășii Constantin Paraschives- 
cu-Bălăceanu și Ion Irimescu au 
mulțumit călduros pentru inalteie 
distincții și au exprimat sentimen
tele lor de deosebită recunoștință 
conducerii partidului și statului, to
varășului Nicolae Ceaușescu.

★

pad Z. Pali, șef de rubrică la re
vista „Dolgozo Nd'1. Iosefina S. 
Străuț. șef de rubrică la revista 
„Săteanca", Vasile Gh. Tincu, șef de 
rubrică la revista „Săteanca" ; Au
rel N. Verniceanu, șef de rubrică, 
și Ecaterina M. Chelaru, administra
tor la revista „Probleme economice"; 
Ordinul „Meritul Științific" clasa a
III- a : Nicoară V. Ionescu, șef de 
rubrică la revista „Probleme econo
mice" : Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a IV-a : 
Ecaterina I. Mihăilescu Rusu, redac
tor-șef adjunct la revista „Femeia" ; 
Ordinul „Meritul Cultural" clasa a
IV- a : Magdolna V. Fabian, redac
tor-șef adjunct la revista „Dolgozo 
No", Constanța P. Niculescu. secretar 
general de redacție la revista ..Fe
meia" ; Ordinul ..Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a V-a : 
Mya V. Cristea, secretar general de 
redacție la revista „Săteanca". Va
sile V. Porumbescu, șef de rubrică 
la revista „Probleme economice".

Un număr de 38 de lucrători și co
respondenți ai redacțiilor au primit 
„Medalia Muncii" și medalia „Meri
tul Cultural", clasa I și clasa a 
II-a.

în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al to
varășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, tovarășul Miron Constantinescu 
a transmis felicitări călduroase celor 
decorați, le-a urat noi succese in 
îndeplinirea sarcinii ce le revin.

Au rostit alocuțiuni, in numele 
c^lor decorați. Maria Popescu, re
dactor-șef adjunct al revistei „Pro
bleme economice", Mya Cristea, 
secretar general de redacție la re
vista „Săteanca", Aurora-Irina Ja
kab. rcdactor-șef al revistei „Dolgo
zo No", și Gabriela Ionescu, redac
tor la revista „Femeia", care au 
mulțumit pentru inalteie distincții 
primite. (Agerpres) 

demografice, la abordarea acestora 
in perspectiva dezvoltării social- 
economice a Capitalei.

In cadrul sarcinilor ce i-au fost 
stabilite, Comisia de demografie va 
urmări îmbunătățirea activității 
privind construcția de locuințe, a- 
provizionarea populației. îmbunătă
țirea gradului de asistență medicală, 
ocrotirea mamei și a copilului in 
vederea creșterii natalității și redu
cerii mortalității generale. Comisia 
de demografie a municipiului Bucu
rești va iniția, totodată, acțiuni com
plexe de educație demografică, con
centrate in direcția creării unor ati
tudini și comportamente favorabile 
constituirii și consolidării familiei.

In „Cupa Balcanică" : 

A.S.A. TG. MUREȘ— 
LABINOTI ELBASAN 5-1
poște 10 000 de spectatori au ur

mărit miercuri, la Tg. Mureș, me
ciul internațional de fotbal dintre 
echipele A.S.A. Tg. Mureș și Labino- 
ti Elbasan (Albania), din cadrul 
„Cupei Balcanice". Gazdele au domi
nat majoritatea timpului, obținind 
victoria cu scorul de 5—1 (2—1) prin 
punctele marcate de Hajnal (2), 
Nagy. Bolbni și Czako. Primul gol 
al partidei l-au marcat însă oaspeții 
(min. 28), prin Huși.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR MESEI ROIUNDE 
PE H ECONOMICE, ORGANIZAIE

J»
Miercuri s-au încheiat în Capitală 

lucrările mesei rotunde pe teme eco
nomice, desfășurate sub înaltul pa
tronaj al președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, or
ganizată de Asociația „Business In
ternational". în cadrul ședinței do 
Închidere au luat cuvinlul preșe
dintele ..Business International". El
dridge Haynes, care a subliniat ho- 
tărirca Asociației ..Business Interna
tional" de a sprijini promovarea și

★

Miercuri seara, conducerea Asocia
ției ..Business International" a oferit, 
la hotelul „Intercontinental", o re
cepție cu prilejul încheierii lucrări
lor mesei rotunde pe tenie econo
mice.

Au participat Manca Măncscu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi-

Adunare consacrată Zilei 
internaționale a foștilor deținuți 
și deportați politici antifasciști

Cu prilejul Zilei internaționale a 
foștilor deținuți și deportați politici 
antifasciști, la Muzeul do istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Roma
nia a avut loc, miercuri după- 
amiază, o adunare la care au luat 
parte vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, veterani ai războiului 
antifascist, oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții.

Adunarea a fost deschisă de Nico
lae Ciorolu. vicepreședinte al Comi
tetului foștilor luptători antifasciști.

„LAURI ’73“
BRAȘOV. (Corespondentul „Scin- 

teii", Nicolae Mocanu). Ieri, in Sala 
Coloanelor din Brașov a început 
tradiționala suită de manifestări 
culturale „LAURI '73", dedicată bra
șovenilor care in anul 1972 au obți
nut înalte titluri și distincții pen
tru realizări remarcabile pe firi mul 
științei, tehnicii, culturii, artei și 
sportului. In cadrul manifestărilor 
din acest an vor fi sărbătoriți 7 
eroi ai muncii socialiste care au 
primit această înaltă distincție anul 
trecut, un număr de 65 inventatori 
— muncitori, tehnicieni, ingineri, 
oameni de știință, care prin realiză
rile lor au adus o contribuție de 
preț la promovarea progresului teh
nic, a cuceririlor științei in indus
trie, 4 cadre didactice emerite, pre
cum și 4 sportivi, ciștigători ai unor 
titluri de campioni. Printre laureafi 
se află, dc asemenea, colectivul coo
perativei agricole de producție din 
Ghimbav, distinsă cu Ordinul Mun
cii clasa 1 pentru producția record 
obținută anul trecut la cartofi, an
samblul de folclor „Crăișorul" al 
uzinei „Rulmentul", care a cules 
lauri în confruntările artistice in
ternaționale, corul facultății de mu
zică și brigada artistică de agitație 
a studenților brașoveni, care au ob
ținut premiul I la festivalul artei 
studențești.

Suita manifestărilor a fost deschi
să prin vizitarea expoziției de trofee 
ți distincții. Tot ieri, laureații s-au

TRAGERI LA SORȚI 
ALE LIBRETELOR 

DE ECONOMII
După cum ni se comunică de 

la Casa de Economii și Con- 
semnațiuni, tragerile la sorți 
pentru trimestrul I 1973 ale li
bretelor de economii pentru 
turism, pentru construirea de 
locuințe și a celor cu câștiguri 
în materiale de construcție vor 
avea loc in București luni. 23 
aprilie, ora 16,30, in sala Clu
bului finanțe — bănci (str 
Doamnei nr. 2).

DE ASTĂZI

Selecționabilii, în 
meciul cu echipa

După etapa de ieri, lotul nostru 
reprezentativ se reunește pentru a 
face ultimele pregătiri in vederea 
noului sezon oficial. După cum se 
cunoaște, fotbaliștii români vor sus
ține miercuri 18 aprilie, la Kiev, un 
meci amical cu selecționata U.R.S.S., 
iar apoi (6 mai. la Tirana) partida- 
retur cu Albania, in cadrul prelimi
nariilor campionatului mondial. La 
aceleași date, selecționata noastră 
de tineret'va juca in compania echi
pelor similare ale Uniunii Sovietice 
(meci amical) și respectiv Albaniei 
(meci oficial).

Urmare a discuțiilor de marți 
seara ale biroului federal — cind 
antrenorii Valentin Stănescu si Cor
nel Drăgușin. care răspund de pre
gătirea celor două loturi, au prezen
tat propunerile lor cu privire la se- 
lecționabili — și a celor constatate 
la meciurile etapei de ieri, de 
astăzi vor intra in pregătire, la 
Snagov, următorii jucători : LO
TUL A : Răducanu. Haidu — por
tari ; Sătmăreanu, Ciugarln, Sameș, 
Hajnal, Pescaru, Deleanu — fun
dași ; Dumitru, Beldeanu. Nunweil- 
ler. Anca — mijlocași ; Troi, Dumi- 
trache, Mureșan (U. Cluj). Lucescu, 
Marcu — înaintași. LOTUL DE TI
NERET : Ștefan. Cavai — portari ; 
Anghelini, Dobrâu. Grigoraș. Siitmă- 
reanu II. Sandu Gabriel. Tănăsescu 
— fundași ; Dumitriu IV. Bdloni. 
Moldovan. Vișan — mijlocași ; An- 
ghel, Mulțescu, Rosznai. Lucaci, 
Chihaia — înaintași. După cum ne-a 
informat aseară secretarul federației. 
Ion Alexandrescu, loturile vor fi com
pletate astăzi cu incă 3—4 jucători.

La Snagov. selecționabilii vor sus- 

dczvoltarca relațiilor economice și 
comerciale cu România, și directorul 
general al mesei rotunde, Dudley W. 
Pinks.

în cuvinlul său, tovarășul Manca 
Măncscu. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Comite
tului dc Stat al Planificării, a expri
mat speranța că dialogul avut se va 
finaliza in acțiuni do cooperare eco
nomică, in industrie, în știință și teh
nică, precum și in alte domenii dc 
activitate.

★

niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Constantin Bă- 
biilău, Florca Dumitrescu. Ion Cră
ciun, miniștri, Nicolae M. Nicolae, 
Ilie Cișu, Octavian Groza, membri ni 
guvernului și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic. (Agerpres)

Despre semnificația celei de-a 28-a 
aniversări a Zilei internaționale a 
foștilor deținuți și deportați politici 
antifasciști — zi simbol a eliberării 
și amintirii luptei fără preget împo
triva fascismului — a vorbit apoi 
Victor Ionescu, membru al comite
tului. Vorbitorul a evidențiat tradi
țiile internaționale ale mișcării 
muncitorești din țara noastră, ale 
Partidului Comunist Român, detașa
ment activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

(Agerpres)

intilnit cu reprezentanții presei. In 
timp ce la clubul uzinei „6 Martie" 
din Zămești și-a început lucrările o 
sesiune de comunicări.

Joi. 12 aprilie, suita manifestări
lor va continua cu Ziua inventato
rului. La cluburile uzinelor de auto
camioane, de tractoare, de rulmenți, 
la combinatele chimice din Făgăraș 
și Victoria, la uzinele „Colorom" 
Codlea, „Electroprecizie" Săcele și 
in alte Unități vor avea loc sesiuni 
de comunicări și intilniri ale lau- 
reaților cu muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din unitățile respective.

Ziua de vineri, ultima zi a mani
festărilor, va fi marcată de simpo
zioanele „Muncă și creație in îm
plinirea marilor idealuri", „Tinere
tul, factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen", care vor 
fi urmate de o sesiune de comuni- 
ciri a cercurilor de creație tehriico- 
știirfifică a tineretului.

Suita manifestărilor — dintre care 
am prezentat doar o parte — se va 
încheia cu un spectacol dedicat lau- 
reaților in sala Teatrului dramatic 
din Brașov.

AZI, ULTIMA ZI LA TRAGEREA 
SPECIALĂ LOTO A PRIMĂVERII

Astăzi este ultima zi în care 
se mai pot procura bilete pen
tru tragerea specială Loto din 
13 aprilie, care se va desfășura 
după o nouă regulă tehnică, 
în ce constă noutatea ? în 
loc de 5 extrageri, ca plnă a- 
cum, după noua formulă tehnică 
se vor efectua 6 extrageri. Așa
dar, in loc de 36 numere ciști- 
gătoare, vor fi 42. Concret, a- 
ceasta înseamnă că extragerea 
I obișnuită va fi, ca și pină 
acum, de 9 numere diferite, din 
90. dar la extragerea a II-a o- 
bișnultă se vor extrage 9 numer» 
din 81, in loc de numai 7 ca 
pină acum. De asemenea, se vor 
efectua două extrageri speciale 
in loc de una singură, ceea ce 
înseamnă că vor fi 12 numere 
ciștigătoare în loc de numai 8.

pregătire pentru 
Uniunii Sovietice
tine mai multe antrenamente, pre
cum și două joeuri-școală. urmând 
ca luni lotul A să plece la Kiev, iar 
cel de tineret la Odesa.

în legătură cu starea de sănătate 
a celor cițiva titulari ai echipei na
ționale deveniți in ultima perioadă’ 
indisponibili, dr. D. Tomescu. pre
ședintele comisiei medicale a F.R.F., 
a precizat că Iordănescu (căruia i 
s-a scos gipsul) și Dinu (suferind de 
tendinită) sint recuperabili pină la 
meciul cu Albania. Există speranțe, 
de asemenea, ca potențialul fizic al 
lui Dembrovski să revină la normal. 
Folosirea lui Dobrin rămine incertă, 
cel puțin pină la partida de la Ti
rana.

I. D.

Capitala țării noastre va găz
dui intre 18 și 22 aprilie tradi
ționalul turneu al Federației in
ternaționale de rugbi. rezervat 
echipelor de juniori. Aflată la 
cea de-a 5-a ediție, competiția 
va reuni selecționatele a opt 
țări : Cehoslovacia, Franța, R. F. 
Germania, Italia. Maroc. Polo
nia, Spania și România. întilni- 
rlle se vor disputa pe stadioa
nele Ciulești, Progresul și Di
namo. Ca și la edițiile prece
dente va fi pusă in joc „Cupa 
amiciției", trofeu ce simbolizea
ză spiritul de fair-play, rolul 
acestei întreceri la întărirea 
prieteniei intre tinerii partici
pant i la competiție.

Cronica zilei
C’U PRILEJUL SEMICENTENARU
LUI SOCIETĂȚII UNIONALE 
„MEJDUNARODN AIA KNTGA"

Societatea unională „Mejdunarod- 
naia Knlga" din U.R.S.S., speciali
zată in exportul, importul, producția 
și difuzarea tipăriturilor și altor ma
teriale cu destinație culturală, a îm
plinit 50 de ani dc existență. După 
cum arăta, printre altele, reprezen
tantul Comercial al U.R.S.S. la Bucu
rești, V. E. Staliev, in cadrul unei 
conferințe dc presă organizate cu 
acest prilej, „Mejdunarodnaia Knlga" 
colaborează rodnic cu Întreprinderile 
de comerț exterior, dc același profil, 
din țara noastră. Realizări ale so
cietății in cei 50 de ani de activitate 
nu fost prezentate și prin interme
diul unei expoziții deschise la sediul 
Reprezentanței comerciale a U.R.S.S., 
care reunește lucrări politice, teh
nice. științifice, beletristice, manuale 
școlare, partituri, publicații, precum 
și traduceri din literatura română.

ÎNȚELEGERE DE COLABORARE 
ROMĂNO-CEHOSLOVACA

IN DOMENIUL CINEMATOGRAFIEI

Realizarea in coproducție a unor 
pelicule artistice de lung metraj, do
cumentare și de animație, vizite re
ciproce de cineaști, schimburi de ma
teriale și informații de specialitate 
și alte acțiuni de conlucrare au fost 
consemnate in înțelegerea de cola
borare româno-cehoslovacă in do
meniul cinematografiei, pe anii 
1973—1974, semnată miercuri la 
București. Sint prevăzute, de aseme
nea, organizarea de zile și retro
spective ale filmului, precum și par
ticiparea cinematografiei țării noas
tre la festivalurile internaționale de 
la Karlovy Vary și Gottwaldov.

ANSAMBLUL PIONIERESC 
DIN IAȘI IN TURNEU

Ansamblul folcloric al Casei pio
nierilor din Iași a plecat miercuri 
dimineața in Iugoslavia, unde va 
prezenta, timp de o săptămină, spec
tacole la Skoplje. Turneul are loc 
la invitația Casei pionierilor din o- 
rașul Skoplje, care a inscri3, intre 
acțiunile cultural-artistice și educa
tive ale anului 1973, concursul „Cine 
cunoaște mai multe despre Româ
nia". (Agerpres)

IN EDITURA POLITICA 
AU APARUT:

*** Materialismul dia
lectic.

C. I. Gulian : An
tropologie filozofică. Co
lecția „Biblioteca de fi
lozofie și sociologie".

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul 

din 11 aprilie 1973

FOND GENERAL DE PREMII : 
1 727 984 lei din care 697 527 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 45 42 17 4 16 22.
EXTRAGEREA A II-A : 9 20 11

37 36.

La tragerea Loto specială, de
numită și tragerea Loto a pri
măverii, din 13 aprilie 1973, se 
vor atribui ciștiguri in bani de 
valoare fixă și variabilă, auto
turisme „Dacia 1100" și „Dacia 
1300“, precum și excursii in Bul
garia. în total se vor atribui 24 
categorii de premii. La a- 
ceastă tragere specială Loto se 
poate participa cu bilete de cite 
2 lei, 5 lei și 15 lei, varianta de 
15 lei avind dreptul de partici
pare Ia toate cele 6 extrageri.

Depunerea biletelor ciștigătoa
re se va face pină în ziua' de 
marți, 17 aprilie 1973, la ora 13, 
in orașele reședință de județ, și 
pină in ziua de luni 16 aprilie 
1973, la ora 13, în celelalte lo
calități.

în cîteva rînduri
• BASCHET. Aseară la Cluj a 

început turneul internațional mascu
lin de baschet dotat cu „Cupa fede
rației". Jucind excelent. ba<chet- 
baliștii echipei Olandei au învins cu 
67—66 (29—34) echipa R. D. Germa
ne. Alte rezultate : Cuba—Ungaria 
85—56, România A—România (tine
ret) 95—75. Turneul continuă astăzi.

• TENIS DE MASĂ. — Campiona
tele mondiale de tenis de masă au 
fost reluate ieri la Sarajevo cu des
fășurarea meciurilor preliminarii ale 
probelor de simplu. In competiția 
masculină. Dorin Giurgiucă (Româ
nia) l-a eliminat cu 3—0 pe finlan
dezul Liberg. Marin Firănescu l-a 
întrecut cu același scor pe norvegia
nul Schierling, iar Teodor Gheorghe 
a dispus cu 3—0 de liberianul B. 
Cole.

• TENIS. — Turneul internațional 
de la Nisa a continuat cu disputarea 
primelor partide din turul doi al 
probei de simplu bărbați. Iată cite- 
va rezultate : Ion Țiriac (Româ
nia)—Byron Bertram (R.S.A.) 6—2, 
6—2 ; Jauffret (Franța) — Gulyas 
(Ungaria) 6—4, 6—3.

• HOCHEI PE GHEAȚA. — în
campionatul mondial de hochei pe 
gheață de la Moscova, echipa Ce
hoslovaciei (care marți terminase la 
egalitate, 3—3, cu Suedia) a învins 
ieri cu scorul de 7—2 (2—1, 3—0,
2—1) echipa R. F, Germania. Lide
ra clasamentului, echipa U.R.S.S., 
a intrecut Polonia cu 20—0 (5—0, 
6—0. 9-0).

• FOTBAL. — Aseară, la Amster
dam, in semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal, echipa 
olandeză Ajax a intrecut cu 2—1 
(0—0) formația spaniolă Real Ma
drid. La Londra, in semifinalele 
„Cupei cupelor" (primul joc), Leeds 
United — Hajduk Split 1—0 (1—0).

Primire la Marea Adunare 
Națională

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a primit, 
miercuri dimineață, pe Josef Stari- 
bacher, ministrul federal al comer
țului. meseriilor și industriei din 
Austria.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, au

SEMNAREA UNOR ACORDURI ECONOMICE 
ROMANO-ADSTRIECE

în perioada 8—11 aprilie s-au 
desfășurat la București lucrările 
celei de-a II-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică, industrială și tehnică, in 
cadrul cărora au fost analizate sta
diul actual și perspectivele de dez
voltare a relațiilor economice dintre 
România și Austria.

în timpul discuțiilor, purtate în- 
tr-o atmosferă cordială, cele doua 
părți au consemnat cu satisfacție 
rezultatele pozitive obținute atit pe 
linia schimburilor comerciale, cit 
și in privința cooperării economice 
și tehnico-industriale intre între
prinderile din cele două țâri, evi- 
dențiindu-se, totodată, existența 
unor, noi posibilități, reciproc avan
tajoase, menite să lărgească cadrul 
colaborării bilaterale. în acest scop, 
părțile au convenit asupra unor noi 
acțiuni, stabilind și domeniile in 
care se manifestă interesul comun 
pentru o cooperare fructuoasă, cum 
ar fi industria constructoare dc ma
șini. metalurgia, chimia, industria 
lemnului și celulozei, industria u- 
șoară și cea a bunurilor de consum 
etc.

în încheierea actualei sesiuni, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, și 
Josef Staribacher, ministrul federal

Sesiunea Comisiei Academiilor de științe din țări socialiste 
consacrată cercetării geofizice planetare

Rezultatele colaborării științifice 
in domeniul geofizicii planeta
re și perspectivele cooperării in 
acest domeniu pentru viitorii ani au 
constituit obiectul dezbaterilor celei 
de-a 8-a sesiuni a Comisiei Acade
miilor de științe din țări socialiste, 
pentru studierea multilaterală a pro
blemei complexe „cercetări geofizi
ce planetare", care a avut loc între 
7 și 11 aprilie la București.

La sesiune au fost reprezentate 
Academiile de științe din : Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Polo

ZIUA COSMONAUTICII

Spre noi realizări 
în dezlegarea 

tainelor Universului
12 aprilie... Este data 

memorabilă la care, 
cu doisprezece ani in 
urmă, pentru prima 
oară in lume, un om — 
cetățeanul sovietic 
Iurii Gagarin — s-a 
avintat in spațiul cos
mic, marcind astfel un 
eveniment epocal in 
istoria umanității. A- 
ceastă dată, în amin
tirea căreia în U.R.S.S. 
a fost instituită Ziua 
cosmonauticii, prile
juiește an de an o 
evocare a marilor rea
lizări dobindite de 
primul stat socialist 
in explorarea spațiu
lui extraterestru, a 
contribuției sale la 
descifrarea tainelor 
Universului.

Expresie a inaltului 
nivel la care au ajuns 
in Uniunea Sovietică 
știința și tehnica, ac
tivitatea in această 
direcție s-a desfășurat 
și se desfășoară siste
matic, pe baza unui 
program complex și 
multilateral. Dacă o- 
biectivele primelor 
zboruri cosmice au 
fost oarecum limitate, 
programele incursiuni
lor următoare au fost 
din ce in ce mai com
plexe și mai cuteză
toare. ,Ne amintim, de 
pildă, de ieșirea lui 
Alexei Leonov in spa
țiul cosmic deschis, 
realizarea de stații or
bitale, zborurile in 
grup, ca și de labora
torul autopropulsat 
trimis pe Lună in 
1970. In ianuarie anul 
acesta a coborit pe 
suprafața Selenci sta
ția automată „Luna- 
21", care a lăsat acolo 
un al doilea vehicul 
autopropulsat. Apara
tul automat cercetea
ză o regiune nouă, 
continentală, a Lunii 
și transmite date 
prețioase referitoare 
la compoziția chimică 
a rocilor, la proprietă
țile mecanice ale so
iului lunar, la varia
țiile cimpului mag
netic.

Nu mai puțin spec
taculoase sint primele 
rezultate dobindite în 
studierea celor mai a- 
propiate planete ale 
sistemului solar. După

măsurătorile directe 
in atmosfera venu- 
siană întreprinse încă 
in 1967 de stația auto
mată „Venus-4", ur
mătoarele stații de tip 
similar au dezlegat 
noi enigme ale miste
rioasei planete, iar 
„Venus-8“, a cărei 
activitate s-a Încheiat 
vara trecută, a inau
gurat, prin rezultatele 
obținute, o remarca
bilă pagină de geolo
gie interplanetară. 
Realizări de seamă au 
fost dobindite și în

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA

cercetarea planetei 
Marte.

Realizările dobindite 
in cosmonautică per
mit a se rezolva nu 
numai probleme știin
țifice propriu-zise, dar 
și probleme însemnate 
de ordin practic. De 
pildă, cu ajutorul sa
teliților din seria 
„Meteor" sint amelio
rate considerabil prog
nozele meteorologice. 
De asemenea, datorită 
sateliților de teleco
municații de tip „Mol- 
nia", a fost posibilă 
crearea rețelei de tele
viziune „Orbita", pre
cum și asigurarea unui 
sistem de radiotele- 
comunicații ia mari 
distanțe.

De la zborul primu
lui om in Cosmos, o- 
menirea a fost marto
ra multor evenimen
te remarcabile in a- 
cest domeniu, un șir 
de alți cămin toni in- 
scriindu-și numeile pe 
lista temerarilor cu
ceritori ai Cosmosu
lui. Este cunoscută, 
in acest sens, contri
buția adusă de sa- 
vantii și tehnicienii a- 
mericani, care au în
registrat importante 
performante în lansă
rile de as tronau ți pe 
Lună, in trimiterea u- 
nor aparate cosmice 
de cercetare la mari 
distante s.a.m.d. Toate 
acestea, la care se a-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

13, 14 șl 15 aprilie. în țară : vremea 
va fi in general instabilă și răco
roasă in nord-vestul țării. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi locale 

participat Alexandru Sencovici, pre
ședintele grupului parlamentar pen
tru relațiile de prietenie România— 
Austria, și Dumitru Anindiu. amba
sadorul țării noastre la Vlena. A 
fost de față Werner Sautter, amba
sadorul Austriei la București.

(Agerpres)

al'comerțului, meseriilor șl indus
triei. președinții părților română și 
austriacă in comisie, au semnat, 
miercuri dimineața. Convenția adi
țională la acordul comercial de ltm- 
gâ durată, in vigoare — prin care 
cele două țări au hotărit să-și acor
de, reciproc, in relațiile dintre ele, 
clauza națiunii celei mai favorizate 
— un nou Acord de plăți ce stabi
lește ca decontările să se efectueze 
in devize liber convertibile, precum 
și Protocolul sesiunii.

Au fost prezenți Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul României la Viena, 
Werner Sautter, ambasadorul Aus
triei la București, și alte persoane 
oficiale române și austriece.

în alocuțiunile rostite după sem
nare. miniștrii, exprimindu-și satis< 
facția pentru finalizarea cu succef 
a lucrărilor celei de-a doua sesiuni 
a comisiei, pentru modul in care 
delegațiile au conlucrat în cadrul 
acestei reuniuni, au relevat impor
tanța deosebită a documentelor în
cheiate pentru evoluția continuu as
cendentă a schimburilor comerciale 
și a cooperării bilaterale economice, 
industriale și tehnice, contribuția 
acestora la întărirea relațiilor, po 
multiple planuri, dintre România și^ 
Austria.

(Agerpres)

nia, România, Ungaria, Uniunea So
vietică.

S-au evidențiat, cu această ocazie, 
rezultatele bune ale colaborării pri
vind studiul mișcărilor recente ale 
crustei terestre, seismicitatea și zo
narea seismică pe teritoriile țărilor 
participante, cunoașterea mecanis
mului de producere a cutremurelor 
de pămint etc., domenii in care spe
cialiștii români au adus o contribu
ție dc seamă. în cadrul discuțiilor 
s-a subliniat necesitatea continuării 
și diversificării cercetărilor in aces
te domenii. (Agerpres) 

daugă anumite acțiuni 
întreprinse pe planul 
cercetărilor cosmice si 
de alte state, creează 
premise pentru des
fășurarea unei tot mai 
largi colaborări inter
naționale in domeniul 
respectiv. Este semni
ficativă, de pildă, con
lucrarea prevăzută pe 
acest plan între 
U.R.S.S. și S.U.A. po
trivit acordului înche
iat in mai anul tre
cut și care prevede 
realizarea unui zbor 
comun al unei nave 
„Soiuz" și al unei nave 
..Apollo". Cele două 
nave își vor lua star
tul independent, fie
care de pe cosmodro- 
mul său. apoi se vor 
intilni pe orbită. se 
vor cupla, echipajele 
vor treoe dintr-o navă 
în cealaltă si vor e- 
fectua împreună o se
rie de experiențe. 
Specialiștii sovietici și 
americani au trecut 
la rezolvarea proble
melor tehnice pe care 
le ridică proiectul res
pectiv. ce urmează a 
fi înfăptuit in iulie 
1975. O atenție spe
cială se acordă pre
gătirii cosmonauților 
ce vor alcătui echipa
jele și care vor tre
bui; între altele. să 
cunoască atit limba 
rusă, cît și cea engle
ză într-o măsură sufi
cientă pentru a pu
tea adopta hotărâri de 
comun acord.

Așa cum reiese din 
presa de aici, din 
emisiunile de radio 
și televiziune consa
crate cosmonauticii 
savanții și tehni
cienii din U.R.S.S„ toți 
oamenii sovieticPsăr- 
bătoresc Ziua cosmo
nauticii reafirmîn- 
du-și voința de a ob
ține noi izbinzi in 
construcția comunis
tă. de a-și spori me
reu contribuția in 
lupta grandioasă a o- 
menirii pentru cer
cetarea Universului, 
pentru Înflorirea con
tinuă a științei con
temporane. pentru 
progres și pace in 
lume.

S. PODINA

și sub formă de averse, mai frecvente 
in prima parte a intervalului, cind 
vihtul va prezenta intensificări de 
scurtă durată. Temperatura minimă 
va fi cuprinsă intre minus 2 și plus 
8 grade, iar cea maximă intre 10 și 
20 de grade. în București : vreme 
ușor instabilă, cu cer temporar noros. 
Ploaie sub formă de averse. Vint 
moderat. Temj>eratura in scădere 
ușoară la început, apoi in creșter».
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE LA OSLO

ÎMPOTRIVA COLONIALISMULUI Șl APARTHEIDULUI

In dezbatere
Măsuri pentru accelerarea procesului

iie eliberare la Africa australă

Lucrările Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva

Sosiunea Comisiei minte

OSLO 11 (Agerpres). — Conferin
ța internațională pentru sprijinirea 
victimelor colonialismului și apart
heidului in Africa australă a hotărit, 
în ședința de marți, constituirea a 
două comitete. Primul va trebui să 
examineze măsurile ce urmează a fi 
luate pe plan politic, diplomatic și 
juridic pentru accelerarea procesului 
de eliberare a popoarelor din Africa 
de Sud. Namibia, Rhodesia și a te
ritoriilor aflate sub dominație por
tugheză. iar al doilea va căuta 
mijloacele pentru acordarea de aju
tor material și moral acestor po
poare.

Luind cuvintul în cadrul primului 
comitet. Agvstinho Neto. președinte
le Mișcării de eliberare a Angolcl, 
a lansat un apel țărilor occidentale 
dc a suspenda ajutorul acordat Por
tugaliei. subliniind că „un singur an 
de boicot economic ar fi de ajuns

pentru încetarea războiului". In în
cheiere. după ce a solicitat un a- 
jutor susținut din partea O.N.U., li
derul angolez a sugerat ca mișcările 
de eliberare să fie considerate „exe
cutive populare" cu personalitate 
juridică și politică.

Reprezentantul delegației Tanzani
ei a adresat un apel pentru un „a- 
jutor direct și rapid" care să asigure 
continuarea operațiunilor de luptă 
ale mișcărilor de eliberare.

Membrii celei de-a doua comisii 
au ascultat o expunere prezentată 
de Mohammed Sahnoun, fost secre
tar general al O.U.A. și secretar ge
neral politic al Biroului Conferinței, 
care a subliniat că „un ajutor con
cret, direct și important** trebuie 
furnizat mișcărilor de eliberare pen
tru a veni în sprijinul populațiilor 
din regiunile eliberate.

Propuneri vizînd interzicerea completa a experiențelor nucleare
GENEVA 11 (Corespondență de la 

C. Vlad). — La Palatul Națiunilor 
continuă lucrările conferinței Comi
tetului pentru dezarmare. Luind cu
vintul in cadrul dezbaterilor, repre
zentantul Japoniei. Asahiro Nisibori, 
a remarcat că, față dc anul 1963, anul 
în care a fost încheiat tratatul de in
terzicere a experiențelor nucleare in 
cele trei medii, s-au înregistrat, atit 
pe plan politic, cit și tehnic, o serie 
de evoluții pozitive care ar putea 
contribui la realizarea de noi pro
grese .pe această cale. Ambasadorul 
japonez a propus, in consecință, or
ganizarea, în cadrul organismului de 
negocieri de la Geneva, a unei reu
niuni la nivelul experților consacrată 
aspectelor practice ale problemei in
terzicerii complete a experiențelor 
nucleare. Reuniunea experților. care 
s-ar putea desfășura în cadrul unor 
ședințe neoficiale incepind cu prima

parte a lunii iulie, a opinat el, ar 
urma sâ examineze trei mari grupuri 
de probleme : inventarierea tuturor 
mijloacelor existente care ar putea 
face obiectul unui sistem de verifi
care și control, examinarea sub as
pect tehnic a tuturor propunerilor și 
sugestiilor făcute in această proble
mă in cadrul comitetului și studierea 
altor aspecte tehnice privitoare la 
Interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară.

în intervențiile lor, ministrul sue
dez pentru problemele dezarmării, 
Alva Myrdal, și ministrul de stat bri
tanic pentru problemele politice ale 
Commonwealthului, Julian Amery, 
s-au declarat in favoarea propunerii 
reprezentantului Japoniei, apreciind 
că, dacă aceste ședințe vor fi bine 
pregătite, ele ar putea contribui la 
elucidarea unor aspecte tehnice con
troversate privind interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară.

guvernamentale 
de colaborare între 
România si Grecia

Unificarea pașnică si indepenăenîă
a tării - năzuință arzătoare

a poporului coreean

NORODOM SIANUK:

„Forțele de eliberare cambodgiene

sint încrezătoare in victorie"
PEKIN 11 (Corespondență de la 

I Gâlățeanu). — Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, președin- 
v i ' Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei, s-a înapoiat miercuri la 
Pekin după vizitele făcute in zonele 
eliberate din Cambodgia și la Hanoi. 
La aeroport el a fost intimpinat de 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, de alte ofi
cialități.

într-o declarație făcută presei. No
rodom Sianuk a arătat că forțele 
armate populare de eliberare cam- 
bodciene sint bine pregătite, mora
lul lor este ridicat și sint încreză
toare in victorie. Faptul că întregul 
potențial al forțelor aeriene ale 
S.U.A. din Asia de sud-est este con
centrat împotriva Cambodgiei a- 
’• stă forța trupelor armatei popu
lare de eliberare. Prințul Sianuk a 
declarat, de asemenea, că forțele 
armate populare cambodgiene pot 
lupta încă mulți ani 
rea actualului regim 
Penh.

Pe de altă parte, purtătorul de cu- 
vint al Pentagonului, Jerry Fried- 
heim, a anunțat că aviația' Statelor 
Unite va face un pod aerian spre 
Pnom Penh pentru a transporta com
bustibil garnizoanei lonnoliste din 
capitala cambodgiana.

pină la căde- 
de la Pnom

★
HONOLULU 11 (Agerpres). — 

Aviația americană, inclusiv formați
uni de bombardiere strategice 
„B-52“, a continuat, marți, pentru a 
35-a zi consecutiv, bombardarea di
feritelor zone ale teritoriului cam
bodgian — a anunțat, la Honolulu, 
un reprezentant al Comandamentului 
forțelor armate ale S.U.A. din re
giunea Oceanului Pacific.

r f G- Congresul Partidului 
Social-Democrat

W. Brandt despre politica externă a guvernului său
HANOVRA 11 (Agerpres). — 

Luind cuvintul în cea de-a doua zl 
a lucrărilor congresului ordinar fe
deral al Partidului Social-Demo
crat, care se desfășoară la Hanovra, 
președintele partidului, cancelarul 
Willy Brandt, a subliniat că politi
ca guvernului său s-a călăuzit după 
principiul bunei vecinătăți, care este 
pe cale să devină o nouă realitate in 
Europa.

Referindu-se la apropiata vizită 
In R. F. Germania a secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Leonid
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Brejnev, Willy Brandt a apreciat că 
această vizită va confirma că „in 
relațiile dintre R. F. Germania și 
U.R.S.S. elementele de cooperare 
capătă mereu mai multă greutate". 
„Această realitate — a menționat 
cancelarul vest-german — este va
labilă și pentru R. P. Polonă, pre
cum și pentru celelalte țări socialis
te din estul continentului european".

în legătură cu tratatul referitor la 
bazele relațiilor dintre R.F.G. și 
R.D.G., Willy Brandt și-a exprimat 
convingerea că acesta va fi ratificat, 
luna viitoare, de Bundestag. „Gu
vernul R.F.G., a spus el, va respec
ta acordurile pe care le-a încheiat".

Abordind problema relațiilor țării 
sale cu Statele Unite, președintele 
P.S.D. a precizat că vizita pe care 
urmează să o facă, la începutul lunii 
mai, la Washington, exprimă „do
rința celor două părți de a continua, 
prin convorbiri directe, consultările 
lor intensive".

P.C. German se pronunță 
pentru unitatea 

de acțiune cu P.S.D.
SCRISOARE ADRESATĂ 

DELEGAȚ1LOR LA CONGRE
SUL DE LA HANOVRA

Șeful stolului cambodgian, Norodom Sianuk (al doilea din dreapta), în 
timpul recentei sale vizite în zona eliberata a Cambodgiei

,,/fo exista cooperare rodnica
decît in respectul

Proiectul unei noi

BONN 11 (Agerpres). — Conduce
rea Partidului Comunist German a 
adresat o scrisoare delegaților la 
congresul Partidului. Social-Demo
crat din R.F.G.. care se desfășoară 
la Hanovra, și tuturor membrilor a- 
cestui partid, in care cheamă la u- 
nitatea de acțiune. Experiența luptei 
de clasă, se spune in scrisoare, arată 
că oamenii muncii iși pot atinge țe
lurile numai atunci cind întreprind 
acțiuni comune la care participă co
muniști și social-democrați.

în scrisoare se subliniază, de a- 
semenca, că Partidul Comunist Ger
man consideră necesară unitatea de 
acțiune pentru a se asigura desfășu
rarea unei politici constructive - in 
vederea realizării securității euro
pene, pentru reducerea cheltuielilor 
militare și pentru anularea, hotări- 
rilor discriminatorii față do P.C.G. 
și de interzicere a Partidului Co
munist din Germania.

suveranității naționale"
— Declarații semnificative in cursul vizitei 

președintelui Mexicului in Franța —

exterior

ATENA 11 (Corespondență de la 
I. Badea). — Tovarășul Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
conducătorul delegației române in 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare intre România și Grecia, 
a avut, 
miercuri, __
Stylianos Pattakos șl 
karezos, viccpremierl w„ ___ .
grec. Au fost prezenți Francisc 
Păcurariu, ambasadorul României la 
Atena, și Ari stole Phrydas, amba
sadorul Greciei la București.

In cadrul convbrbirilor. ambele 
părți au relevat dorința lor de a se 
continua eforturile pentru depistarea 
de noi căi și mijloace care să con
tribuie la dezvoltarea pe mai departe 
a relațiilor româno-elenc in dome
niile schimburilor comerciale, consu
lar. al cooperării economice, tehnico- 
științifice și in alte domerrii de in
teres comun.

Concomitent, la Atena au conti
nuat lucrările celei de-a doua se
siuni a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare între România 
și Grecia. Discuțiile s-au purtat în 
cadrul subcomisiilor și grupurilor de 
lucru.

in cursul 
întrevederi

dimineții de 
separate cu 

Nikolaos Ma- 
ai guvernului

Sesiunea Comisiei mixte 
de cooperare economică 
româno—centr-africană

BANGUI 11 (Agerpres). — In ca
pitala Republicii Africa Centrală, 
Bangui, s-au deschis lucrările celei 
de-a IÎI-a sesiuni a Comisiei mixte 
de ■ cooperare economică româno— 
centr-africană. Cu acest prilej, con
ducătorul delegației române, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, și, respectiv, conducă
torul delegației țării gazdă, Joseph 
Potolot, ministrul afacerilor externe, 
au subliniat succesele obținute pină 
acum pe linia dezvoltării multilate
rale a relațiilor dintre cele două țări.

La deschiderea sesiunii au asistat, 
de asemenea, Antonio Frank, mi
nistrul planului, cooperării internațio
nale și statisticii al Republicii Africa 
Centrală, și Gheorghe Popescu, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Bangui.
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în Franța a avut loc, 
în aceste zile, vizita 
președintelui Statelor 
Unite ale Mexicului, 
Luis Echeverria. Etapa 
pariziană se încadrea
ză in turneul pe care 
il întreprinde pre
ședintele mexican și 
care a inclus pină fl
eam Canada, Marea 
Britanie și Belgia, ur
mătoarele etape ur
mând să fie Uniunea 
Sovietică și Republica 
Populară Chineza.

Numeroși observa
tori de aici văd in a- 
cest turneu preocu
parea Mexicului de 
a-și lărgi relațiile eco
nomice, politice și cul
turale cu țări de pe 
toate continentele, in
diferent de mărime și 
de orânduirea lor so
cială. In legătură cu 
aceasta sint relevate 
declarațiile făcute de 
președintele Echever
ria acum, la Paris, ca 
și anterior la Bru
xelles, privind inte
resul guvernului său 
de a crea legături mai 
strinse cu țările con
tinentului european, 
în același timp, rețin 
atenția principiile pe 
care el ințelege să le 
pună la baza unor ase
menea legături. „Nu
mai o cooperare eco
nomică ce nu se opune 
progresului autonom 
al țărilor mici și mij
locii poate constitui 
chezășia unei păci du
rabile" — a declarat 
Luis Echeverria in 
prima zi a vizitei sale 
la Paris. Totodată, In
tr-un interviu acordat 
ziarului „Le Monde", 
președintele Mexicu
lui a afirmat : „Cuce
rirea independenței 
politice și exploatarea 
resurselor naturale nu 
sint de ajuns pentru 
a asigura suveranita
tea deplină a unei na-

țiunl. Unele popoare 
în curs de dezvoltare 
sint confruntate cu 
noi forme de domina
ție economică șl teh
nologică. Ele sint 
constrinse, din prici
na slabei lor puteri 
de negociere, să ac
cepte adeseori clauze
le economice și cultu
rale ale unei puteri 
dominante. Dar men
ținerea acestei politici 
de forță, precum și

CORESPONDENTA
DIN PARIS

nedreptățile pe care 
ea le provoacă, con
stituie un pericol pen
tru pacea mondială".

La rindul său, 
președintele Franței, 
Georges Pompidou, 
răspunzind la decla
rațiile oaspetelui său, 
a arătat că „asemeni 
Franței, Mexicul apă
ră dreptul la autode
terminare și la inde
pendență națională șl 
se ridică împotriva a- 
mestecului in afaceri
le interne ale state
lor... Politica Mexicu
lui, ca și politica noas
tră — a spus el — ur
mează căi convergen
te. obiectivul fiind 
salvgardarea păcii prin 
suprimarea dezechili
brului Intre națiuni, 
încetarea rivalităților 
intre blocuri șl o reală 
dezarmare".

După cum anunță a- 
genția „France Presse", 
prima convorbire intre 
cei doi șefi de state 
s-a concentrat mai 
ales asupra proiectu
lui de Cartă, menit să 
precizeze „drepturile 
și obligațiile economi
ce ale statelor", pre
zentat de către

ședințele Echeverria 
La Conferința Națiuni
lor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare, 
desfășurată la Santia
go de Chile in aprilie 
1972. Potrivit dorinței 
sale, această Cartă ar 
urma să constituie, in 
domeniul raporturilor 
economice dintre ță
rile dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare, 
ceea ce reprezintă 
pentru persoane De
clarația Universală a 
Drepturilor Omului ; 
ea va trebui să insti
tuie instrumente cu 
valoare juridică de 
natură să asigure pro
tecția țărilor in curs 
de dezvoltare față de 
presiunile de orice fel 
exercitate împotriva 
lor. Președintele Pom
pidou a felicitat pe 
președintele Echever
ria pentru acest pro
iect, care, potrivit co
municatului comun dat 
publicității, ar putea 
fi luat in dezbatere la 
sesiunea din toamnă a 
O.N.U.

Comentlnd vizita 
președintelui mexican, 
ziarele pariziene scot 
in evidență faptul 
că vizita se desfă
șoară sub semnul do
rinței de colaborare, 
in spiritul egalită
ții în drepturi și nea
mestecului reciproc in 
treburile interne. In
tr-un comunicat dat 
publicității, partidul 
socialist salută pre
zența in Franța a pre
ședintelui Luis Eche
verria, „ale cărui efor
turi, menite să asigure 
țării sale mal multă 
independență, nu 
lăsa indiferenți pe 
cialiștii francezi".

• Sînt prevăzute prerogative 
speciale ce ar urma să iie 
acordate președintelui în 
vederea extinderii relațiilor 
comerciale cu țările socialiste

WASHINGTON 11 (Corespondență 
de la C. Alexandroaic). — Marți, pre
ședintele Statelor Unite, Richard 

a înaintat Congresului spre 
și aprobare noua lege a

Paul 
D1ACONESCU

Nixon, 
dezbatere ,. ...... _
comerțului exterior, prin care soli
cită forului legislativ depline puteri 
pentru angajarea Statelor Unite in 
negocierile comerciale multilaterale 
din cadrul G.A.T.T., programate să 
înceapă spre sfirșitul anului curent.

Noua lege prevede dreptul pre
ședintelui de a ridica sau coborî ta
rifele vamale in funcție de politica 
comercială a partenerilor Statelor 
Unite. Această clauză are drept prim 
obiectiv Piața comună și Japonia, cu 
care S.U.A. nu și-au rezolvat încă 
problemele de ordin comercial și mo
netar. Președintele este, de aseme
nea, autorizat să intre in negocieri 
cu străinătatea pentru reducerea re
ciprocă a barierelor netarifare și eli
minarea altor piedici din calea ex
tinderii relațiilor comerciale ale 
S.U.A. In același timp, proiectul de 
lege prevede o serie de măsuri pri
vind ridicarea tarifelor vamale și 
chiar impunerea de cote obligatorii 
pentru importarea anumitor produse 
plasate pe piața S.U.A. la preț de 
dumping, care ar afecta competitivi
tatea produselor similare americane 
sau ar agrava balanța de plăți și ba
lanța comercială ale S.U.A., precum 
și acordarea de tarife preferențiale 
produselor țărilor in curs de dezvol
tare.

Proiectul de lege prevede, totodată, 
prerogativele necesare președintelui 
pentru negocierea acordării clauzei 
națiunii celei mai favorizate țărilor 
socialiste în vederea extinderii rela
țiilor comerciale ale S.U.A. cu aceste 
8 ta te.

în mesajul care însoțește proiectul 
de lege, președintele Nixon sublinia
ză. printre altele, că aceste noi pre
rogative îi vor permite să transpună 
in viață acordul comercial negociat 
cu U.R.S.S. „De asemenea, ne va 
permite să folosim posibilitățile dea 
încheia acorduri avantajoase cu alte 
state care nu au primit, pină in pre
zent, clauza națiunii celei mai favo
rizate", arată președintele Nixon’.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc cea de-a 35-a ’ 
ședință a Consiliului Băncii Inter
naționale de Colaborare Economică. 
Au participat delegații ale țărilor 
membre in Consiliul Băncii, precum 
și reprezentanți ai1 Secretariatului 
C.A.E.R. și ai Băncii Internaționa
le de Investiții.

Consiliul a examinat și a aprobat 
raportul de activitate ' ’ "
anul 1972 și bilanțul 
1973, prezentate de 
adoptat o hotărîre cu 
partizarea beneficiilor . ___  ___
și a examinat o serie de alte pro
bleme referitoare lâ activitatea cu
rentă a băncii.

Ședința consiliului s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie frățeas
că și deplină înțelegere reciprocă.

a băncii pe 
la 1 ianuarie 
conducere, a 
privire la ra
pe anul 1972

Recenta sesiune a Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene, 
în cadrul căreia au fost examinate 
aspectele Interne șl externe ale pro
blemei reunificării țării, a eviden
țiat din nou voința poporului co
reean de a înlătura anomalia pe care 
o constituie divizarea teritorială și 
națională a patriei sale. Faptul că 
această problemă s-a aflat în cen
trul lucrărilor forului suprem de stat 
constituie o nouă mărturie a impor
tanței pe care Partidul Muncii din 
Coreea și guvernul R.P.D. Coreene o 
acordă înfăptuirii unificării țării, as
pirația arzătoare a întregii națiuni 
de 40 milioane de oameni. Consla- 
tind că situația internă și externă 
„evoluează tot mai favorabil reunifi
cării independente și pașnice", parla
mentul R.P.D. Coreene — prin cele 
două scrisori adresate parlamentelor 
și guvernelor tuturor țărilor și, res
pectiv, Congresului S.U.A. — atrage 
atenția asupra stagnării dialogului 
dintre Nord și Sud, dialog ce nu a 
dat incă rezultatele concrete aștep
tate.

Este cunoscut că eforturile R.P.D. 
Coreene, inițiativele și propunerile 
sale, îndreptate spre unificarea ță
rii, au fost încununate de un prim 
succes prin acordul realizat în vara 
anului trecut între reprezentanții 
Nordului și Sudului. In spiritul pre
vederilor acestui acord, între repre
zentanții Nordului și Sudului au în
ceput convorbiri cu privire la mo
dalitățile de transpunere in practică 
a principiilor reunificării țării pe 
cale pașnică. întilnirile dintre re
prezentanții celor două părți, dialo
gul angajat cu aceste prilejuri au 
contribuit la îmbunătățirea atmosfe
rei relațiilor dintre Nord și Sud, 
mareînd progrese către perspectiva 
promovării problemei refacerii uni
tății naționale și de stat.

La mijlocul lunii martie, la Phe
nian s-a întrunit cea de-a doua 
reuniune a Comitetului de coordo
nare Nord-Sud. Dînd din nou do
vadă de spirit constructiv și de res
ponsabilitate față de năzuințele între
gului popor coreean, Republica Popu
lară Democrată Coreeană a propus 
părții sud-coreene să fie examinate 
cinci puncte, și anume : încetarea 
intensificării înarmărilor, reducerea 
reciprocă a forțelor armate pină la 
efective de maximum 100 de mii de 
oameni. încetarea aducerii de peste 
hotare de armament și materiale 
militare, retragerea din Coreea de 
sud a trupelor străine. încheierea 
unui tratat de pace între cele două

părți ale Coreei — propuneri a că
ror realizare ar fi de natură să 
creeze condiții propice dezvoltării 
colaborării pe multiple planuri intre 
cele două părți ale țării, reconsti
tuirii statului coreean unitar.

Faptele obiective arată insă că în 
timpul convorbirilor de la Phenian, 
partea sud-coreeană s-a situat pe o 
poziție de respingere a acestui pro
gram, Ilmitindu-se la propunerea de 
a fi discutate unele probleme de 
mai mică importanță- Se apreciază 
că o asemenea poziție nu este de 
natură să ducă la accelerarea trans
punerii în viață a prevederilor 
acordului intre Nord șl Sud ci, dim
potrivă, face să stagneze procesul 
dezvoltării relațiilor dintre cele două 
părți ale țării, îndepărtează înfăp
tuirea obiectivului stabilit — depă
șirea scindării și trecerea la unifi
carea Coreei.

După cum au declarat reprejK/n- 
tanții R.P.D. Coreene, credincioasă 
intereselor fundamentale ale între
gului popor, partea nord-coreeană 
va continua să depună, în continua
re. eforturi pentru rezolvarea pro
blemei unificării patriei. Reafir- 
mindu-se această orientare poli
tică fundamentală, in timpul lu
crărilor Adunării Populare a R.P.D. 
Coreene s-a subliniat, totodată, că 
principalul obstacol in calea reunifi- 
cării țării îl constituie prezența ba
zelor și trupelor americane în Co
reea de sud, paralel cu refuzul Sta
telor Unite de a consimți la dizol
varea „Comisiei O.N.U. pentru 
unificarea Coreei". Tocmai de 
aceea, in scrisoarea adresată Con
gresului S.U.A., Adunarea Popu
lară Supremă a R.P.D. Coreene sub
liniază, pe drept cuvînt, că a sosit 
timpul ca Statele Unite să înlăture 
aceste obstacole din calea reunifică- 
rii pașnice, retrâgindu-și trupele din 
Coreea de sud si acționînd pentru 
dizolvarea amintitei comisii.

Opinia publică progresistă din În
treaga lume, care a salutat cu sa
tisfacție încheierea acordului și ini
țierea dialogului dintre Nordul șl 
Sudul Coreei, își exprimă speranța 
că amestecul străin in treburile in
terne ale Coreei va înceta și că 
stagnarea intervenită în convorbiri
le dintre cele două părți va fi de
pășită, că reprezentanții Sudului se 
vor angaja pe făgașul unei reale 
cooperări, în vederea înfăptuirii vo
inței și aspirațiilor întregului popor 
coreean.

AI. CAMPEANU
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agențiile de presă transmit s
Sesiunea Comisiei eco

nomice O.M.U. pentru Asia 
și Extremul Orient «i a ™- 
ceput lucrările la Tokio. Din partea 
țării noastre participă un grup de 
observatori condus de ambasadorul 
României in Japonia, Nicolae Finan- 
țu. Pe agenda sesiunii figurează 
aspecte ale dezvoltării economice și 
sociale în această regiune, evaluarea 
progreselor in realizarea țelurilor 
celui de-al doilea deceniu al dezvol
tării.

Cipru nu va ceda în țața 
acțiunilor teroriste. Inlr-°de- 
clarație dată publicității marți de 
biroul de informații al guvernului 
cipriot, in legătură cu recente ac
țiuni teroriste ale elementelor extre
miste din insulă, președintele Ma
karios a subliniat că „statul nu va 
ceda în fața activităților teroriste". 
Arătînd că forțele de securitate ci
priote își vor intensifica activitatea 
împotriva autorilor acțiunilor extre
miste, președintele Makarios a con
damnat pe „cei care împing țara 
spre război civil".

Președintele Libanului,
Suleiman Frangieh. a acceptat, 
miercuri seara, demisia cabinetului 
prezidat de Saeb Salam.

Delegația Ministerului A- 
facerilor Externe al R. P. 
lUbnnîCI, con^usă de ministrul ad
junct Reis Malile, și-a încheiat vi
zita in R.P.D. Coreeană. Agenția 
A.T.A. menționează că, în cursul

Adunarea sindicală mondială de solidaritate
cu guvernul și poporul chilian

Salvador Allende t „NE VOM APĂRA CU FERMITATE 
CUCERIRILE"

SANTIAGO DE CHILE 11 (Ager
pres). — In cuvintarea rostită la des
chiderea Adunării sindicale mondiale 
de solidaritate cu guvernul șl poporul 
chilian, cu lupta pentru dezvoltarea 
de sine stătătoare a popoarelor, pre
ședintele Republicii Chile, Salvador 
Allende, a denunțat acțiunile impe
rialismului și ale companiilor mono
poliste multinaționale împotriva țării 
sale și a altor țări in curs de dez
voltare. El s-a referit, în context, la 
agresiunea politică și economică a 
companiei nord-americane „Interna
tional • . — .
(I.T.T.) 
arătînd 
firmate 
Senatul 
companiei in Chile.

In continuare, Salvador Allende a 
subliniat că uneltirile companiilor 
supranaționale împotriva statului

Telephone and Telegraph*1 
împotriva statului chilian, 
că aceste fapte au fost con- 
și de recentele dezbateri din 
american asupra acțiunilor

chilian sînt o consecință directă a po
liticii de naționalizări pe care o pro
movează guvernul Unității Populare 
și a schimbărilor social-economice 
inițiate de acesta El a menționat 
blocarea unor mărfuri și credite des
tinate statului chilian, precum și ac
țiunile companiei „Kennecott Cop
per" întreprinse împotriva cuprului 
chilian intr-o serie de țări din Eu
ropa. Reafirmînd legalitatea naționa
lizării cuprului chilian, președintele 
a arătat că țara sa nu a plătit și nu 
va plăti indemnizații companiilor cu
prifere nord-americane din cauza 
profiturilor uriașe realizate de aces
tea și a lipsei de rezultate a inves
tițiilor.

în încheiere, președintele a arătat 
că poporul chilian își va apăra cu 
fermitate cuceririle. El a. evocat, tot
odată, larga solidaritate manifestată 
pe plan internațional față de poporul 
și guvernul chilian.

vizitei, delegația albaneză a fost 
primită de Kim Ir, premier al Con
siliului Administrativ al R.P.D. Co
reene, șl de Hă Dam, vicepremier 
al Consiliului Administrativ și mi
nistru al afacerilor externe.

Sesiunea ministerială a 
Comitetului pentru agricul
tură al O.E.C.D. (Organizația 
pentru cooperare economică și dez
voltare) s-a deschis la Paris. Pe 
ordinea de zi figurează examinarea 
nivelului prețurilor la produsele a- 
gro-alimentare,. schimburile comer
ciale în produse agricole cu țările 
in curs de dezvoltare, consecințele 
interdependenței crescinde intre po
litica agricolă și politica economică 
in ansamblu, precum șl relația din
tre politica agricolă națională și 
comerțul internațional cu produse 
agricole.

La se desfășoară reuni
unea națională a reprezentanților 
sectorului agricol de stat, ai coopera- , 
tivelor agricole de producție și din 
celelalte forme de cooperare și a- 
sociere ale țăranilor algerieni. 
In cuvintarea rostită cu acest pri
lej. șeful statului algerian. Houarl 
Boumediene. a trecut in revistă suc- ‘ 
cesele înregistrate de sectorul de 
stat al agriculturii algeriene și a 
relevat sarcinile de viitor ale revo
luției agrare, prin care se urmăreș
te crearea condițiilor necesare unei 
agriculturi moderne si îmbunătățirea 
nivelului de trai al țăranilor.

Miniștrii agriculturii din 
țările membre ale Pieței co- 
IÎ1UÎ18 au inc^eiat> la Luxemburg, 
reuniunea 
prețurilor 
1973—1974. 
dezbateri 
panții nu 
nivelurilor ______  ___
nici asupra refacerii unității de 
cont.—moneda de calcul a pieței a- 
gricole vest-europene — perturbată 
de recentele fluctuații monetare.

lor consacrată discutării 
agricole pentru campania 

urmind să reia aceste 
lunea viitoare. Partici- 
s-au Înțeles nici asupra 

diferite, ale prețurilor, 
refacerii unității

Congresul extraordinar 
al partidului Calea Birma- 
nă spre socialism si a 
cheiat lucrările la Rangoon. Lulnd 
cuvintul în cadrul ședinței finale, 
generalul Ne Win, președintele Co
mitetului Executiv al C.C. al parti
dului, președinte al Consiliului Re
voluționar și prim-ministru. s-a re
ferit la sarcinile ce revin membri
lor de partid in Înfăptuirea planu
rilor de dezvoltare a țării.

In comunicatul Direcției 
Centrale de Statistică din 
R.P. Mongolă,dat publicității ia 
Ulan Bator, se arată că, în 
primul trimestru al anului, volumul 
producției industriale a crescut cu 
7,8 la sută. Au fost depășite planurile 
la extracția cărbunelui, producția de

materiale de construcții, tn uneia 
sectoare ale industriei ușoare și ali
mentare. Volumul lucrărilor înde
plinite in sectorul construcțiilor a 
crescut cu 46,7 la sută, tn compara
ție cu aceeași perioadă a anului 
trecut.

Sesiunea Comisiei mixte 
bulgaro-siriene »entru cola- 
borare economică, tehnică și știin
țifică și-a încheiat lucrările. Partea 
bulgară a exprimat dorința de a 
participa la realizarea in Siria a 
unor obiective cu profil industrial 
și agricoL

0 catastrofă aeriană a 
avut loc în Elveția. Un a’-lon 
aparținînd companiei britanice „In
tra" s-a prăbușit in apropiere de 
Basel. 96 de persoane și-au pierdut 
viața, 9 au fost date dispărute, iar 
39 au supraviețuit accidentului. Din 
cauza viscolului puternic, pilotul 
avionului n-a reușit să aterizeze pe 
aeroportul din Basel, a pierdut con
trolul, și avionul s-a izbit de colina 
unei înălțimi.

ORIENTUL APROPIAT
Kurt Waldheim : „ACȚIUNI 
CARE NU CONTRIBUIE LA 
SOLUTIONAREA PAȘNICĂ A 

CRIZEI DIN REGIUNE"

PARIS 11 (Agerpres). — Secreta
rul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, care s-a aflat într-o vizită 
la Paris, a declarat, in cadrul unei 

, conferințe de presă, .că regretă ata
cul israellan la Beirut și atacul gru- 

■ pulul de comando palestinean la 
Nicosia. Calificind aceste acțiuni 
drept „incidente tragice", secretarul 
general al O.N.U. a arătat că ele 
„nu contribuie la soluționarea paș
nică a crizei din regiune".

în timpul conferinței de presă, 
Kurt Waldheim a declarat că a dis
cutat cu ministrul de externe fran
cez, Miphel Jobert, aspecte ale si- .. .. gJ_tuației internaționale, inclusiv 
tuația din Orientul Apropiat, 
cum și unele probleme cărora 
buie să le facă față O.N.U.

★
BEIRUT 11 (Agerpres). — 

ședintele Libanului, Suleiman Fran
gieh, l-a primit pe Hassan Sabry el 
Kholi, reprezentantul personal al 
președintelui Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat. în cadrul întrevederii 
au fost examinate'probleme referi
toare la ultimele evenimente care au 
avut loc la Beirut

La sosirea sa, relatează agenția 
France Presse, Sabri el Kholi a de
clarat că actuala situație este „dintre 
cele mai primejdioase" dar că „in 
împrejurările grave ale orei actuale 
trebuie să precumpănească înțelep
ciunea și singele rece".

Pre-
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