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Cu deplină satisfacție pentru rezultatele rodnice ale dialogului de la București,
pentru perspectivele deschise dezvoltării relațiilor românu-costaricane

IERI S-A ÎNCHEIAT VIZITA PREȘEDINTELUI 
JOSE FIGUERES FERRER

Președintele Republicii Costa 
Rica. Jose Figueres Ferrer, 
și-a încheiat, joi după-amiazâ, 
vizita oficială de prietenie pe 
care a făcut-o în țara noastră 
la invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Desfășurate sub semnul 
prieteniei și înțelegerii dintre 
popoarele noastre, întilnirea 
dintre cei doi șefi de stat, 
convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej, au marcat un 
nou moment important în re
lațiile dintre România și Cos
ta Rica, în dezvoltarea pe 
multiple planuri a colaborării 
și conlucrării dintre cele două 
țări, reprezintă o contribuție 
de seamă la cauza păcii și 
cooperării internaționale.

De la reședința oficială pînă 
la aeroport, președintele Jose 
Figueres Ferrer a fost con
dus de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Pe aeroportul Otopeni sînt 
arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Costa Rica , care 
încadrează portretele celor 
doi șefi de stat. Pe mari pan
carte sînt scrise, în limbile 
r -mână și spaniolă : „Trăiască 
prietenia dintre poporul ro
mân și poporul costarican !“, 
„Trăiască pacea și prietenia 
între popoare !".

La plecarea distinsului oas
pete au fost, de asemenea, 
prezenți tovarășii Emil Bod- 
naraș, Ștefan Voitec, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat, 
Manea Mănescu, prim-minis- 
tru al guvernului, George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, alți membri ai 
guvernului, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, gene
rali. Era de față Constantin 
Stănescu, ambasadorul Româ
niei la San Jose.
(Continuare in pag. a IlI-a)

La plecare, pe aeroportul Otopeni

încheierea convorbirilor oficia!©
Joi la amiază s-au încheiat con

vorbirile oficiale între președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Costa Rica, Jose Figue
res Ferrer.

Din partea română au participat 
Emil Bodnaraș și Ștefan Voitec, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Manea Mănescu, prim-minis-

tru al guvernului, Emil Drăgă- 
nescu, viceprim-ministru al guver
nului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Pungan, consilier al 
președintelui republicii, Constan
tin Stănescu. ambasadorul Româ
niei la San Josă.

Din partea costaricană au parti
cipat : dr. Manuel Aguilar Bonilla, 
prim-vicepreședinte al republicii, 
dr. Jose Luis Orlich Bolmarcich, 
ministrul sănătății publice, Oscar 
Arias Sanchez, ministrul planifi
cării, Franklin Aguilar, ambasador.

Convorbirile dintre cei doi șefi 
de stat s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Semnarea Comunicatului comun

La Palatul Republicii a avut 
loc, joi la amig-zâ, ceremonia sem
nării Comunicatului comun ro
mân o-cos tari can.

Comunicatul comun a fost semnat 
de președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Costa 
Fcica, Jose Figueres Ferrer.

La ceremonie au fost de față 
tovarășii : Emil Bodnaraș, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Ma-

nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Constantin Băbălău, Mihai 
Dalea, Miron Qonstantînescu, Mi
hai Gere. Vasile Patilineț, Ion 
Pâțan, Ștefan Andrei, George Ma
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, alți membri ai guvernului, 
precum și Constantin Stănescu, 
ambasadorul țării noastre în Re
publica Costa Rica.

Au fost prezenți dr. Manuel 
Aguilar Bonilla, prim-vicepre-

' ședințe al Republicii Costa Rica, 
dr. Jos6 Luis Orlich Bolmarcich, 
ministrul sănătății publice, Oscar 
Arias Sanchez, ministrul planifi
cării, Franklin Aguilar, ambasa
dor.

După semnarea Comunicatului 
comun, în aplauzele celor prezenți, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Josâ Figueres Ferrer 
iși string mîinile îndelung, se îm
brățișează cu căldură. Cei doi șefi 
de stat s-au întreținut apoi cu 
cordialitate.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe secretarul general 

al Uniunii Interparlamentare
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi dimineața, 
pe secretarul general al Uniunii 
Interparlamentare, Plo-Carlo Te- 
renzio.

La primire a luat parte tova
rășul Miron Constândnescu, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

Secretarul general al Uniunii 
Interparlamentare a ținut să expri
me președintelui Nicolae Ceaușescu 
calde mulțumiri pentru interesul 
deosebit manifestat față de lucră

rile sesiunii de la București a 
uniunii, pentru cuvintarea rostită 
la ședința inaugurală, primită cu 
satisfacție șl interes de toți parla
mentarii prezenți șl apreciată ca o 
contribuție de marc însoțnnătate 
la cristalizarea unor probleme ce 
au stat în centrul atenției dezba
terilor. El a relevat, de asemenea, 
condițiile optime ce au fost asigu
rate bunei desfășurări a reuniunii, 
ospitalitatea deosebită cu care au 
fost înconjurați parlamentarii, ceea

ce a contribuit In mare măsură 11 
succesul reuniunii de la București.

In timpul convorbirii, abordîn- 
du-se unele probleme ale actuali
tății internaționale a fost subliniat 
rolul Însemnat al parlamentarilor, 
al Uniunii Interparlamentare In 
edificarea unei lumi drepte, mai 
bune, în dezvoltarea relațiilor eco
nomice internaționale șl In stator
nicirea unul climat de pace, înțe
legere și cooperare între popoare, 

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

r

INIȚIA TȚVE 

MUNCITOREȘTI

1N MAREA ÎNTRECERE
Izvorîfe din activitatea creatoare a oamenilor munci!, din cerința 

majoră subliniată in repetate rinduri dc conducerea partidului privind 
intensificarea muncii de concepție, a eforturilor de gindirc in producție, 
numeroase inițiative muncitorești, mai vechi sau mai noi, se afirmă 
puternic in întrecerea socialistă, dovedindu-și eficacitatea atît in în
treprinderile de unde au pornit, cit șl în altele care le-au preluat. 
Obiectivul Jor : realizarea inainte de termen a cincinalului și, strins 
legat de Rceasta. îndeplinirea și depășirea planului pe anul in curs, 
an dominat de cele două mari evenimente istorice : a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei și al XI-lea Congres al P.C.R. Iată de ce, a- 
cum, in preajma zilei de 1 Mai, un tur de orizont asupra roadelor ini
țiativelor în întrecere este binevenit. Documentați aprofundat asupra 
acestei problematici de mare importanță economică, corespondenții ju
dețeni ai „Scînteii" transmit in cadrul teleconferinței noastre de as
tăzi.

— Să vedem, pentru început, ce 
rezultate au obținut inițiatorii uneia 
din cele mai de răsunet inițiative 
lansate in urmă cu cițiva ani la 
„Rulmentul** din Brașov. Ce ne poți 
spune, in acest sens, tovarășe 
Nicolae Mocanu ?

— Sint aproape 3 ani de cînd Ini
țiativa „Micronul, gramul, secunda 
in slujba eficienței economice", 
născută la „Rulmentul" Brașov, 
constituie unul din factorii cei mai 
activi pentru ridicarea muncii la un 
nivel înalt de eficacitate în toate 
compartimentele. De la secția forjă 
ea s-a extins rapid in celelalte sec
toare productive, iar de aici, mai 
recent, la principalele servicii dc. 
producție și concepție, dind un im
puls fără precedent luptei pentril 
îndeplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate în întrecere. 
In acest interval, inițiativa nu 
numai că a cunoscut o largă dez
voltare, dar ea a fost și este mereu 
perfecționată. Alături de cele 3 o- 
biective majore stabilite inițial : 
realizarea unei înalte calități a pro
duselor, gospodărirea judicioasă a 
metalului și folosirea mai deplină 
a timpului de lucru, in ultima pe
rioadă, inițiativa șl-a propus șl alte 
țeluri, intre care un Ioc distinct ill

ocupă gospodărirea judicioasă a 
combustibilului și energiei electrice.

— Care este, sintetic, bilanțul 
realizărilor obținute prin aplicarea 
acestei inițiative ?

— înalta eficiență a inițiativei se 
reflectă pregnant in rezultatele con
semnate de colectivul întreprinderii 
In întrecerea pentru înfăptuirea 
cincinalului inainte de termen, 
realizări sintetizate astfel : îndepli
nirea mai devreme a angajamente
lor asumate pină la 1 Mai, prin ob
ținerea unei producții globale supli- 
n^entare m valoare de 16 milioane 
lei, față de 133 milioane Iei anga
jament ; a unei producții-marfă de 
4,6 milioane lei, fxță de 3,7 milioane 
lei. prin producerea peste prevederi- 
a 20 000 bucăți rulmenți, economi
sirea a 2,4 milioane kWh energie 
electrică și a 104 tone combustibil 
convențional ș.a.

— Se poate afirma, deci, că Ini
țiativa a rămas la fel de actuală, 
de valoroasă și astăzi, ca la început.

— Intr-adevăr, datorită obiective
lor majore pe care le urmărește, ea 
se bucură și in prezent de un larg 
ecou în rindul colectivelor de 
muncă din județ și chiar din în
treaga țară, fiind însușită de mai 
toate întreprinderile brașovene.

Demn de subliniat este că preluarea 
s-a făcut in mod creator, fiind a- 
daptată la specificul fiecărei uni
tăți. Așa se explică faptul că iniția
tiva apare in unele întreprinderi In 
alte variante: „Estetică, gram, se
cundă". „Calitate, gram, secundă", 
„Centimetru, gram, secundă" ș.a.

— Și o inițiativă mai puțin 
„vlrstnică" poate aspira la consa
crare — ține să precizeze corespon
dentul nostru din Cluj, Alexandru 
Mureșan.

— La ce anume vă referiți ?
— La cea mai tinără inițiativă 

lansală pe meleagurile clujene, mai 
precis, la întreprinderea „Electro
ceramica" din Turda. Titlul ei : „în 
flecare lună, cel puțin 5 zile avans 
în cincinal la toți indicatorii" ?

— Ideea este interesantă, dar 
care este concret eficiența ei ?

— Cred că cel mai în măsură să 
răspundă la o asemenea întrebare 
este secretarul comitetului de partid 
al întreprinderii, tovarășul Nicolae 
Crișan, căruia îi cedez telefonul.

— Vă ascultăm.
— Concentrîndu-și atenția, cu 

precădere asupra organizării mal 
bune a locurilor de muncă, în spe
cial a celor unde se execută pro
duse de mare serie, mecanizării 
unor operații intermediare, moder
nizării transportului intern, recent, 
colectivul nostru a atins cota cea 
mai Înaltă a productivității muncii 
prevăzută pentru acest cincinal. De 
altfel, întregul spor de producție, 
de peste 330 tone izolatori cera
mici, obținut de la începutul anu
lui și pină in prezent, s-a realizat 
pe seama creșterii productivității 

' muncii. Este un succes care il prece
de pe acela al încadrării in nivelul

Constantin DUMITRU
(Continuare in pag. a IlI-a)

SOSIREA PRIMULUI MINISTRU
AL FINLANDEI,

TAISTO KALEVI SORSA
La Invitația primului ministru al 

guvernului Republicii Socialiste 
România, joi dimineața, a sosit în 
Capitală, intr-o vizită oficială în țara 
noastră, primul ministru al Finlandei, 
Taisto Kalevi Sorsa, împreună cu 
soția, Irene Sorsa.

Șeful guvernului finlandez este 
însoțit în această vizită de Bjorn 
Westerlund, director general al com
paniei „Nokia**, Taneli Kekkonen, 
ambasador în Ministerul Afacerilor 
Externe. Pekka Oivio, vicepreședinte 
al Confederației Sindicatelor Munci
torești din Finlanda, Kauko Uusitalo, 
director general al companiei „Me- 
tex", Jaakko Blomberg, șef de secție 
In M.A.E., de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, 
finlandez si soția sa 
salutați cu cordialitate
mul ministru al guvernului, 
nea Mănescu. cu soția, Mariâ 
nescu, precum și de George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Florea Dumitrescu, Ioan Avram, Ion 
Cosma, miniștri, de membri ai con
ducerii unor ministere economice, 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Uniunii Generale a Sindi
catelor din România și reprezen
tanți ai Consiliului popular al mu
nicipiului București.

Erau de față Constantin Vlad, am
basadorul României la Helsinki, și 
Pentti Martin Suomela, ambasadorul 
Finlandei la București,

(Agerpres)
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Republicii Costa Rica 
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cu privire la vizita

începerea convorbirilor
oficiale

Joi dupâ-amiază, la Palatul din 
Piața Victoriei,, au Început convor
birile oficiale intre cei doi prim- 
miniștri.

La convorbiri participă George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini grele, 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte 
al U.G.S.R., Ion Șt. Ion, seeretar-ge- 
neral al guvernului, membri ai con
ducerii unor ministere, ambasadorul 
țării noastre la Helsinki. Iau parte, 
de asemenea, Bjorn Westerlund, di
rector general al companiei ,,Nokia", 
Taneli Kekkonen, ambasador în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Pekka 
Oivio, vicepreședinte al Confedera
ției Sindicatelor Muncitorești din 
Finlanda, Kauko Uusitalo, director

general al companiei „Metex*, 
Jaakko Blomberg, șef de secție in 
Ministerul Afacerilor Externe, Pentti 
Martin Suomela, ambasadorul Fin
landei la București.

In cursul convorbirilor, desfășura
te intr-o atmosferă cordială, de în
țelegere reciprocă, au fost exami
nate căile și mijloacele concrete 
pentru adincirea și extinderea cola
borării și cooperării româno-finlan- 
deze, pe multiple planuri. Au fost 
abordate, totodată, probleme inter
naționale de interes comun.

★

Convorbirile au fost precedate de 
vizita protocolară pe care primul- 
ministru finlandez a făcut-o primu* 
lui ministru al guvernului român.

al guvernului român
Primul ministru al ‘guvernului Re

publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, cu soția, a oferit, joi, un 
dejun oficial în onoarea primului 
ministru al Finlandei, Kalevi Sorsa, 
și a soției sale.

Au luat parte membri al guvernu
lui, reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, ai 
U.G.S.R. și Consiliului popular al

municipiului București, ambasadorul 
României la Helsinki.

Au participat, de asemenea, persoa
nele oficiale care însoțesc pe șeful 
guvernului finlandez in vizita sa in 
țara noastră, precum și ambasadorul 
Finlandei la București.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordi
ală, cei doi prim-miniștri au rostit 
toasturi.

TOASTURILE ROSTITE
IN PAGINA A V-A
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In arest® rile, mil de ta- 

mib.l s-au mutat ori se 
pregătesc n*nlru a se muta 
In ok* nouă în primul

folosință H 554 de aparta
mente — in multe județe 
Dlunitl fiind substantial de- 
Mdl. Dm mul"
despre bucuria proaspeților 
posesori de apartamente, 
ca ș. deapre mfndna cctfc. 
țen'tast.ă de a-sl vedea )n- 
ralltAțD** Împodobii) du-se. 
In ar -«Mă primăvară, ru 
edificii care le sporesc fru
musețea. lată ce ne trans
mite — In debtatul teleoon- 
Prințel noastre de azi — 
Ion Anahrl, din Bistrița.

— Ani fost In vizită la 
ci ți va dintre locatarii noi
lor blocuri date In fo- 
)<»<inlă zilele acestea. The 
BrAtfâlcan. electrician la 
I.R.E.C.. imi spunea : ..Sin- 
tem fericiți că fetita noas
tră. Daniela, care arc jap te 
luni și a Început <4 gîngu- 
ruască. va Învăța pritnele 
cuvinte Intr-o Ca^A nouA". 
Ion Mihăirse, lăcătuș me
canic la fabrica de plăcL 
aglomerate din lemn, a pri- 
mit două apartamente : are 
8 copil. Iar învățătoarea 
Marta Ho$u imi spunea că 
e prima et vacanță în fesă 
nouă. Chiar în aceste zile, 
în zona de vest 212 familii 
și-au inaugurat, acum, in 
pragul sărbătorii zilei de 
1 Mai. noiic cămine. In a- 
propjerea noilor blocuri se 
află dotările comerciale.

1 st® o realizare edilitară 
cu cart ne mindrim, pe 
drept cuvint — imi spunea 
tovarășul Andrei Weingărt- 
ner. primarul orașului. Au
torii — constructorii de la 
întreprinderea județeană de 
construcții-montaje. și-au 
depășit propriile recorduri : 
p’anul pe primul trimestru 
al anului prevedea să fie 
dale in folosință 72 aparta
mente ; ci au reușit să pre
dea de două ori mai mul
te". Vreau să mai adaug 
că. în prezent, se finisează 
alte 240 apartamente pro
prietate de stat, și 200 a- 
partamente proprietate per
sonală, care vor fi date in 
folosință pină la sfirșitul 
trimestrului în curs. Un 
nou cartier, purtînd nume
le poetului Andrei Mureșa- 
nu. originar din aceste 
locuri, își conturează pro
filul : se lucrează la pri
mele 4 blocuri, cu 235 apar
tamente, o creșâ și o gră
diniță cu 220 de locuri. In 
final, cartierul va avea 
peste 4 400 dc apartamente 
— ceea ce înseamnă asi
gurarea căminelor pentru 
un număr de locuitori c- 
chivalent cu mal mult de 
jumătate din populația ac
tuală a orașului Bistrița.

— Legătura la Pitești. 
Gheorghe Clrstea, ai cuvin- 
tul...

— In municipiul nostru, 
numărul de apartamente 
noi este astăzi egal cu ci
fra populației orașului din 
1938 : circa 22 00Q. Sț se . 
construiește mai departe, in 
ritm intens. Anul acesta 
urmează să mai fie da Te‘in 
folosință încă 2 450 aparta
mente. Alte cite va sute 
se construiesc in orașele 
Curtea de Argeș și Cimpu- 
lung. „Pină la 31 martie — 
Îmi spunea Marin Tătules- 
cu, șeful biroului plan —

____________________

trustul de construcții Argeș 
b predat „la cheie" 458 a- 
pfirtament*’. față de 280 r 
au fost planificate". Df 
depășirile sini substanția 
Unde sint situate acri 
parlamente " Cu cele 
recent predate, oon'-trycțta 

„TrlvIB»* 
a încheiat, 
-au muiat 
ol in jurul 
î" — în an

samblul de mari proporții 
— „G Avana". Alte ajvirta-

cu o fire fo.irte proaspătă. 
Deci, Boloșanll :

-una din fltmlne- 
jlc mă aflam în 
montaj războaie dc 

întreprinderii dc 
piese de schimb 

ndustria ușoară... 
.•orbft cu strttn- 
Dnbinschi. ca- 
estea despre 

petrecută In hală, 
In jurul primelor războaie 
d:n istoria tinerel între
prinderi. „De ce n-al pic-

sfructorll vasluieni au obți
nut prima lor performan
ță : predarea a 140 de a- 
p irtamcnte peste preve
deri. Am spus prima, pen
tru că există și a doua : 
toate blocurile prevăzute a 
fi date in folosință, in acest 
an, nu început să prindă 
contur ; multe sc află 
,Ja rosu“. Notați, in 
condițiile in care planul a 
crescut In mod sensibil, de 
la un an la altul ! Cine 
sint proaspeții locatari ai

BUCURII 1N CASE NOI
In primul trimestru au fost date

in folosința peste 12500 apartamente

Corespondenții noștri transmit din județele Bistrița-Năsăud, Ar
geș, Botoșani, Vaslui, Harghita și Mehedinți

mente au mai fost date In 
folosință la Colibași. pre
cum si in cartierul 
„Vișoi HI" din Cimpu- 
lung. Tovarășul Ion Șer- 
bănoscu. locțiitorul 
cretarului comitetului de 
partid al trustului, mă roa
gă să notez numele cîtorva 
formații fruntașe de con
structori : fierăîîi-betoniști 
— conduși de Aurel Pușca- 
șu. Ion Davila și Ilie Suru- 
gel. zidarii și dulgherii 
lui Constantin Tănase și 
Tase Măruntu. La rindul 
lor, constructorii au insis
tat să notez că au primit 
un sprijin substanțial din 
partea viitorilor locatari, 
care au muncit cu rivnă pe 
șantiere. Le-am îndeplinit 
dorinta și unora și celor
lalți.

— Meritau să fie eviden
tial.

Tiberiu Brăescu. de la 
redacția ziarului 
tul“. dorește să

/
'/

se-

..Clopo- 
intervină

cat acasă ?" l-am întrebat. 
„Nu puteam să scap un a- 
semenea eveniment", mi-a 
explicat el.

— Interesant ce spui, to
tuși nu are legătură cu 
locuințele...

— Arc. pentru că inter
locutorul meu. și încă pa
tru tovarăși de muncă 
de-ai săi — Mihai Costin, 
Petre Mazureac, Dumitru 
Țurcanu și Ion Gorbănescu 
— au plecat din hala de 
montaj direct la consiliul 
popular : toți cinci primi
seră locuință, toți cinci în 
același bloc. pe aceeași 
scară. In acea zi au fost 
predate locatarilor 120 de 
apartamente.

— Șansa te-a servit ad
mirabil ; ai fost martorul a 
două evenimente pline de 
bucurii. Să trecem acum 
legătura lui Vasilc Iancu, 
din Vaslui.

— în acest an, mai exact 
în primul trimestru, con-

elegantelor blocuri ? Mun
citori din noile unități eco
nomice — filatura de 
bumbac, întreprinderile de 
izolatoare, de ventilatoare, 
de confecții, de prelucrare 
a lemnului etc. Toate — 
unități tinere, ca și orașul 
mereu tînâr, deși multi
secular.

— Barlunek 
ne poți spune 
atit de tînărul centru 
dustrial Miercurea

— Anul 
pe 
la 
iar 
bun : constructorii au în
registrat, pină acum, o 
depășire a planului valo
ric cu 1,2 milioane lei. A- 
ceasta înseamnă că. de la 
Începutul anului și pină a- 
cum, 120 de familii s-au 
mutat in blocurile noi din 
cartierul „Tudor Vladimi- 
rescu" din Miercurea Ciuc. 
De asemenea, in

Istvan, ce 
desDre tot 

in- 
Ciuc ?

1974 este de 
acum foarte bogat 
capitolul „locuințe", 
demarajul a fost

plul Odorhclul Secuiesc, 
in cartierul TAbrrci. s-au 
dat in folosință 160 dc a- 
partamnnte. Numărul noi
lor apartamente se ridică 
la 320, iar pină la sfirșitul 
anului se va ajunge, con
form prevederilor planu
lui, la 1 280. La acestea se 
vor adăuga încă 210 apar
tamente, restante din .-mul 
trecut, situate In noile 
cartiere din orașele Ghoor- 
ghienl, Toplița, VlAhița, 
Băile Tușnad.

-- Din Drobcta Turnu- 
Scverin vă vorbește Virgil 
T&taru. Și constructorii de 
locuințe din județul nostru 
sc află in întrecere cu 
timpul : ci au hiat un 
substanțial avans. Iată. In 
a < -i sens, o mărturie au
torizată : ing. Mihail Voi- 
cu, vicepreședinte al comi
tetului executiv al consi
liului popular județean : 
,,La locuințele realizate 
din fondurile statului, în 
primul trimestru, s-a pre
văzut construirea a 80 de 
apartamente ; s-au dat in 
folosință 148 ; la locuințele 
realizate din fondurile 
populației, cu sprijinul sta
tului, in loc de 100, cite 
erau planificate, s-au pre
dat ,,la cheie" — 167, in
cartierele Crihala și CET- 
Nord. Circa 110 muncitori 
cu familii numeroase, care 
muncesc la combinatul de 
celuloză și hîrtie. șantierul 
naval și întreprinderea de 
vagoane — cele mal mari 
unități industriale din ju
deț — au trăit, zilele 
acestea, bucuria mutării in 
noile apartamente". Din 
cele văzute de mine pe 
șantiere rezultă că avansul 
ciștigat, in îndeplinirea sar
cinilor de plan pe acest an, 
va fi menținut și sporit.

★
încheiem aici turul de 

orizont care ne-a dat pri
lejul de a celebra, odată 
cu miile de familii din în
treaga țară, bucuria insta
lării intr-o casă nouă. O 
bucurie care se datorește 
hărniciei constructorilor, 
abnegației cu care aceștia 
au muncit în iarnă pentru 
ca In primăvară să poată 
oferi cetățenilor țării un 
splendid „buchet" de peste 
12 500 apartamente.

Ploile din ultimul timp nu iustilică 
slăbirea atenției pentru

EXTINDEREA $1 BUNA
FUNCȚIONARE A IRKATHLOR

BUZĂU

Se caută noi surse
de apă
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Cartierul Colentina din Capitala — vast șantier al construcțiilor de locuințe

O serie de prevederi cuprinse in proiectul legii remunerării sti
mulează puternic interesul fiecărui muncitor pentru perfecționarea 
pregătirii profesionale, pentru realizarea unor producții sporite și de 
calitate superioară, în vederea! obținerii pe această cale a unei categorii 
superioare de retribuție. In legătură cu aceste prevederi am avut o 
convorbire cu tovarășul LORAN'T KOVACS, din Ministerul MunciL

— Pentru a reliefa mai bine esen
ța problemei in discuție — ne-a spus 
la început interlocutorul — socotesc 
util să subliniez că actualul proiect de 
lege asigură menținerea la un nivel 
ridicat a ponderii retribuției tarifa
re, ceea ce stimulează interesul oa
menilor muncii pentru ridicarea ni
velului calificării ; potrivit ansam
blului prevederilor sale, o retribuție 
mai mare se poate obține prin pro
movarea in categorii. treDte, funcții 
sau gradații, promovare direct lega
tă de aptitudinile și cunoștințele pro
fesionale dobindite. De asemenea, in 
forma sa îmbunătățită, proiectul legii 
asigură stabilirea unor creșteri echi
librate ale retribuțiilor tarifare de 
La o categorie sau funcție la alta, 
ținind scama de eforturile ce trebuie 
depuse de fiecare om al muncii pen
tru perfecționarea pregătirii profe
sionale, de contribuția adusă Ia rea
lizarea sarcinilor de plan.

— Vi rugăm să vă referiți 
eoncret la elementele noi care 
turvtn, față de legislația in vi
goare, pe linia stimulării inte
resului pentru creșterea nivelu
lui calificării.

— In proiectul de lege se prevede 
ea retribuțiile tarifare ale muncito
rilor calificați incadrațl in rețele ta
rifare să fie diferențiate in cadrul 
fiecărei categorii pe trei niveluri 
— bază și două trepte — in loc de 
patru niveluri cum este acum — 
bază și trei trepte. De ce 6-a renun
țat la această din urmă Eoluție, a- 
doptată cu prilejul introducerii in 
anul 1968 a noului sistem de retri
buție ? Pe parcursul experimentării 
au survenit unele neajunsuri in sen
sul că In cadrul aceleiași categorii 
de calificare există un număr prea 
mare de hiveluri de retribuție, cu di
ferențe nesemnificative și, ca atare, 
nestimulative ; în plus, retribuțiile 
tarifare prevăzute pentru treapta 
a IlI-a sînt mai mari decit retribu
țiile nivelului de bază al categoriei 
imediat următoare, ceea ce diminu
ează simțitor interesul pentru ridi
carea calificării, în scopul trecerii 
la o categorie superioară.

— Deci stimularea muncitori
lor in creșterea nivelului lor de 
calificare constituie rațiunea 
restringerii treptelor de retri
buție.

— Exact. Tocmai în acest scop 
s-a inclus in proiectul de lege pre
vederea ca sporirea procentuală a

modalitate de a obține o retribuție 
superioară o constituie tot ridicarea 
nivelului de pregătire profesională. 
Calificarea inaltă este, fără îndoială, 
elementul determinant care ii per
mite unui muncitor să realizeze la 
un nivel superior de productivitate 
sarcinile stabilite și să obțină, pe 
această bază, un adaos la retribuția 
tarifară. Un muncitor din construc
ția de mașini, de exemplu, care, 
pentru categoria în care este înca
drat, va avea o retribuție, să spu
nem, de 1 800 lei lunar, prin depă
șirea normei de muncă cu 10 la su
tă poate beneficia de un adaos la

în acest sens, în noul proiect s-a 
avut în vedere ca creșterile de re
tribuție la primele categorii să fie 
mult mai mari, astfel că, pe lingă 
media planificată de sporire a re
tribuțiilor, să se asigure la acestea 
o creștere suplimentară.

— Vă rugăm să raportați i- 
dcea amintită la un caz con
cret din economie.

— Bunăoară, cazul muncitorilor 
calificați cuprinși in rețeaua con
strucțiilor de mașini — nivel A ; cei 
încadrați in primele categorii vor
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Pe marginea proiectului Legii remunerării 

după cantitatea și calitatea muncii

Stimulente puternice pentru 
ridicarea calificării muncitorilor
retribuției, de la o categorie la alta, 
să fie progresivă, de 5—6 la sută la 
categoriile mici, ajungind pină la 
10—15 la sută la categoriile superi
oare. In aceste condiții, trecerea u- 
nui muncitdr intr-o categorie supe
rioară poate să-i aducă o creștere 
importantă a retribuției tarifare, a 
cărei mărime depinde exclusiv de 
categoria în care promovează și de 
ramura in care își desfășoară acti
vitatea. Este demn de reținut și 
faptul că s-a prevăzut ca nivelul de 
bază al categoriei superioare să fie 
mai ridicat decit ultima treaptă a 
categoriei inferioare.

De altfel, trebuie spus că și in ca
turile in care, datorită volumului 
mai mic de lucrări încadrate in ca
tegorii superioare, posibilitățile de 
promovare sint mai reduse, singura

retribuție de 180 lei lunar. Pentru 
a obține acest rezultat, fără îndoia
lă, va fi nevoie de un plus de cu
noștințe. de o calificare superioară, 
chiar în categoria in care este înca
drat.

— Am dori să precizați șl 
modul în care proiectul de lege 
stimulează „apetitul" califică
rii, adică interesul de a trece 
din categoria de muncitor neca
lificat in cea de calificat.

— In prezent, diferența din
tre retribuția muncitorilor calificați 
— încadrați în primele categorii — 
și muncitorii necalificați este des
tul de restrinsă, ceea ce atenuează 
serios interesul acestora din urmă 
de a se califica. Pentru a-i stimula

obține creșteri de retribuție de pînă 
la 300 lei și chiar mai ridicate, in 
comparație cu muncitorii încadrați 
in ultimele categorii, unde sporul se 
ridică la circa 180 lei. Aceasta 
înseamnă că un muncitor care se 
califică, trecind in categoria I — 
nivel de bază, va beneficia de o 
majorare mai accentuată a retribu
ției decit cea prevăzută inițial, asi- 
gurindu-i-se o creștere, față de re
tribuția actuală, de peste 300 lei. In 
cazul industriei textile — ramura 
care beneficiază de retribuții supe
rioare prin ridicarea in ierarhie — 
li se vor acorda creșteri și mai 
mari. Cred că cele două exemple 
sint edificatoare asupra accentului 
pe care actualul proiect de lege il 
pune pe creșterea nivelului de cali
ficare. fi-a prevăzut, de asemenea,

Comitetul județean de partid Bu
zău a întocmit un amplu program 
dc măsuri prin care se stabilesc 
principalele direcții de acțiune in 
vederea folosirii tuturor resurselor 
de apă pentru irigații. Printre altele, 
se prevede accelerarea ritmului de 
execuție a lucrărilor dc amenajare 
in sistemele Vadu-Pașii, Merci-Lipia, 
Glodeanu Sărat-Pituliceanu, astfel 
incit, pină la 10 mai, întreaga supra
față de 2 500 ha să fie dată in folo
sință. Precipitațiile căzute la înce
putul săptăminii nu trebuie să de
termine slăbirea eforturilor pentru 
terminarea amenajărilor și continua
rea in ritm susținut a irigațiilor. Pă- 
mîntul are încă nevoie de multă apă.

In județ există circa 2 700 ha cu 
bălți, cele mai mari suprafețe cu 
ochiuri de apă fiind concentrate' în 
comunele Balta Albă, Vilcele, Boldu, 
Ghergheasa, Bălăceanu, Rvșețu, Lu
ciu. Prin amenajări simple, aceste 
rezerve de apă pot fi folosite pen
tru irigarea culturilor agricole, in 
special a plantelor furajere și a 
griului. De altfel, in numeroase co
operative agricole, printre care cele 
din Gălbinași, Pogoanele, Cochir- 
leanca, Udați, au fost organizate ac
țiuni de masă pentru desfundarea 
și curățirea acestor bălți. Tot
odată. pentru irigarea plantațiilor 
tinere de vii și pomi se folosesc 80 
de autocisterne și vidanje.

Se caută și alte surse de apă. Una

din principalele acțiuni o constituie 
denîsiparea puțurilor forate în cimp 
pentru mărirea debitului lor. O Ini
țiativă interesanta’ am întilnit și la 
cooperativa agricolă Lanuri. Aici, 
pentru extinderea suprafețelor iriga
te, la conducta de alimentare a cas- 
telului cu apă din sectorul zootehnic 

' a fost montată o aripă de ploaie cu
15 jeturi de aspersiune.

Sint numai citeva acțiuni care de
monstrează hotărirea cooperatorilor 
din județul Buzău de a folosi toate 
resursele de apă pentru extinderea 
suprafețelor irigate.

Ion TEODOR

0 cerință imperioasă
zarea apei 

subterane
Ministerul Agriculturii, Industriei 

Alimentare și Apelor, împreună 
Ministerul Minelor, Petrolului 
Geologiei au stabilit un program 
mun de extindere a forajelor in 
derea^ folosirii apei subterane la 

acest 
acesta de 
ale Mi- 
fi execu- 
indeosebi 
și nordul

gat. In afara lucrărilor de 
prevăzute a se realiza anul 
către unitățile specializate 
nisterului Agriculturii, vor 
tate cir4ca 200 de foraje noi, 
în județele din Moldova

cu 
șl 

co- 
ve- 
iri- 
fel,

Dobrogei. Apa obținută din plnza 
freatică va fi folosită, in primul rind, 
la adăpatul animalelor și apoi la iri
gat, acordindu-sc prioritate pepinie
relor de vil și pomi, plantațiilor ti
nere, grădinilor de legume și plante
lor furajere. Tot pentru sporirea 
suprafețelor irigate prin folosirea 
apei subterane, Ministerul Agricultu
rii a stabilit ca toate forajele din re
țeaua republicană și cele ale Insti
tutului de meteorologie și hidrologie 
să fio folosite pentru irigarea 
culturilor.

Trebuie luate măsuri In vederea 
punerii in funcțiune și a numeroa
selor foraje executate anii trecuțl 
pentru alimentarea cu apă a sectoa
relor zootehnice și mai ales pentru 
irigarea grădinilor de legume. O ana
liză recentă arată că multe din aceste 
foraje nu mai sint utilizabile, fie că 
au fost înfundate cu nisip, fie că s-au 
surpat. Iată de ce este necesar să se 
identifice toate forajele executate cu 
ani in urmă de unitățile agricole și 
să fie puse In funcțiune. In unele 
județe, lucrările de punere in func
țiune a forajelor existente nu se 
desfășoară in ritmul cerut. Bună
oară, in județul Ialomița sint peste 
160 de foraje care nu mai func
ționează deloc sau au un ran
dament scăzut. Iată de ce este 
necesar ca, pe lingă noile foraje, ce 
Se vor executa în toate județele, ofi
ciile de îmbunătățiri funciare să de
pisteze pe cele care există și să asi
gure funcționarea lor din plin.

Aurel PAPADIUC

Și pe terenurile indiguite din Lunca Dunării
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ca muncitorilor necalificați, care e- 
xecută lucrări grele șl foarte grele, 
să li se acorde de la început una 
din treptele categoriei I, în cazul 
cind se califică, astfel incit să li se 
asigure o retribuție egală sau apro
piată de aceea avută anterior.

— Evident, aslgurind crește
rea mai accentuată a retribuți
ilor muncitorilor calificați înca
drați in prima categorie, pro
iectul legii vizează, implicit, 
creșterea retribuției tinerilor, 
deoarece, după cum este bine 
cunoscut, ei dețin ponderea co- 
virșitoare in ansamblul acestei 
categorii. Ce prevederi specia
le le consacră actualul proiect 
de lege ?

— In afara celor spuse pină acum, 
B-ar cuveni adăugat că, proiectul le
gii conține o prevedere deosebit de 
importantă pentru încadrarea in pro
ducție a tinerilor muncitori, după 
absolvirea școlii profesionale. Exis
tă, in acest sens, stipulată posibili
tatea încadrării diferențiate, superi
oare a absolvenților care — in tim
pul școlarizării — au obținut rezul
tate foarte bune atit la invățămin- 
tul teoretic, cit și la cel practic și 
care, in timp de 3 luni, după înca
drarea în producție, confirmă aceas
tă pregătire prin rezultate bune la 
locul de muncă. Astfel, aceștia vor 
putea fi promovați in una din trep
tele categoriei I de către organul 
de conducere colectivă al unității, 
fără a mai fi necesară îndeplinirea 
vechimii minime de un an pentru 
promovarea de la nivelul de bază 
la treapta I și, respectiv, de doi 
ani pentru promovarea de la treap
ta I la treapta a Il-a. Este lim
pede că o asemenea prevedere are 
menirea să-i ajute pe elevi să-și 
formeze o optică sănătoasă asupra 
rosturilor lor in școală, să le spo
rească interesul pentru studiu con
tinuu in vederea obținerii unei te
meinice calificări profesionale.

Așadar, sint suficiente temeiuri să 
afirmăm că sistemul de retribuție, 
în ansamblul Iul, este conceput să 
acționeze energic în direcția creș
terii pregătirii profesionale, aceasta 
fiind calea esențială pentru obține
rea de rezultate cit mai bune in 
producție — sursa sigură a creșterii 
veniturilor oamenilor muncii.

Convorbire realizată de
Ioan ERHAN
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Sistemele de irigație 
să lucreze ireproșabil

Este binecunoscut că 
In Lunca inunda
bilă a Dunării, cu ani 
in urmă, au fost exe
cutate ample lucrări 
de îndiguiri și dese
cări, in urma cărora 
au fost redate agri
culturii sute de mii 
de hectare de teren 
fertil. , Producțiile de ___ ___ _____
cereale și. plante- teh- , s-au adunat cadre cu 
nice ce se obțin pe a- * 
ceste terenuri justifi
că pe deplin 
rile materiale 
umane depuse.

In momentul 
față problema care 
pune cu deosebită 
cuitate este folosirea 
integrală a tuturor 
suprafețelor de teren 
din incintele indiguite, 
pentru a se recupera, 
in termen cit mai 
scurt investiția făcută. 
Se poate aprecia că 
in majoritatea unită
ților agricole se de
pun în această privin
ță eforturi susținute, 
în multe locuri insă 
se bate pasul pe loc ; 
de aceea, însemnate 
suprafețe de teren in
diguite în zonele -Ol
tenița și Giurgiu sint 
sustrase agriculturii. 
In aceste zone 
de kilometri de 
nale principale 
colmatâte. 
Întinse 6Înt 
cu... cioate.

In loc să treacă la 
executarea lucrărilor, 
Întreprinderile agricole 
de stat și reprezen
tanții trusturilor de 
construcții pentru îm
bunătățiri funciare 
poartă discuții inter
minabile, deși săpa
rea și decolmatarea 
canalelor. împrăștie- 
rea pămîntului rezul
tat, ca și celelalte lu
crări, trebuiau termi
nate încă din toamna 
anului trecut ! Cum e 
șl firesc, suprafețele 
respective eu fost cu

prinse în planurile 
de producție ale uni
tăților agricole din 
zonă. In prezent, 
cind in alte locuri din 
țară semănatul po
rumbului e pe termi
nate, in Lunca Dună
rii • se înregistrează 
mari intirzieri.

Prin luna martie

efortu
ri

de 
se 
a-

sute 
ca- 

sint 
suprafețe 

ocupate

funcții de., răspundere 
la I.A.S. Chirriogi, 
una din unitățile cu 
mari suprafețe indi
guite. Atunci s-a a- 
juns la concluzia că 
lucrările pot și tre
buie să fie terminate 
in cel mai scurt timp, 
drept care 
Medrea, 
președinte al ___
liului popular jude
țean Ilfov, împreună 
cu constructorul și 
beneficiarul au stabi
lit noi termeni pen
tru executarea fiecă
rei lucrări în parte. 
La ședința de lucru 
amintită au fost și re
prezentanți din De
partamentul I.A.S. și 
de la direcțiile de re
sort din Ministerul 
Agriculturii. Ar fi ur
mat — dacă cele ho
tărî te s-ar fi respectat 
— ca pină la 20 apri
lie să fie terminale 
toate lucrările, iar 
terenul semănat.

La data de 22 apri
lie, participanții la 
ședința amintită s-au 
întilnit din nou pen
tru a analiza stadiul 
lucrărilor. Ce s-a con
statat? La I.A.S. Chir- 
nogi, imprăștierea de 
deponi din etapele I 
și II s-a făcut în 
proporție de 60 și, res
pectiv, 70 la sută. Lu
crările de adîncire, la 
cota stabilită, a 15 ca
nale de desecare din 
sistemul Greaca (care 
însumează un volum 
de lucrări de 21 000 rfic 
pămint) s-au executat

tov. Ion 
prim-vice- 

consi-

In proporție de 23 la 
sută. S-au scos cioate
le de pe 1,5 ha din 
cele 5 ha., s-a eliberat 
terenul de cioate pe 
2 ha din cele 8 ha. La 
I.A.S. Prundu din cei 
35 000 mc pămint de 
Împrăștiat, lucrarea 
s-a făcut pe jumătate. 
La I.A.S. Oltenița mai 
sint de dalat 2 500 mp 
de canale, La I.A.S. 
Mănăstirea din cei 
16 000 mc pămint de 
împrăștiat, nu s-a fă
cut nimic. Planul cu
prinde și alte lucrări 
de executat, cum sînt 
construirea de podețe, 
canale, terasamente 
ș.a.

In timpul scurt ce 
a mai rămas pină cind 
se mai poate semăna 
porumbul ar mai fi, 
deci, de executat un 
volum mare de lucrări. 
Pentru terminarea lor 
s-a stabilit alt termen : 
29 aprilie.

Pentru ca terenurile 
din Lunca Dunării să 
rodească din plin, e 
necesar să fie rezolva
tă o problemă impor
tantă care de multă 
vreme se tărăgănează. 
E vorba de sistemele 
de irigații și desecări 
din Lunca ~ 
care au

Dunării, 
doi stăpini : 

Întreprinderile agrico
le de stat — care dis- ' 
pun de canalele se
cundare — și între
prinderea de exploata
re a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare, 
care are canalele prin
cipale și stațiile de 
pompare. Cind lucru
rile nu merg bine, 
vina o aruncă unul pe 
altul. Oare ministerul 
de resort așteaptă ca 
lucrurile să se rezol
ve de la sine ?

Florea 
CEAUȘESCU

Viteze sporite la semănat
îmbunătățirea vremii a permis ca, 

în această săptămină, în toate uni
tățile agricole din județul Arad să 
se intensifice semănatul porumbu
lui. în fiecare zi, ritmul de lucru a 
atins, In majoritatea cooperativelor 
agricole, valori peste viteza medie 
zilnică stabilită. Aceasta a permis 
ca, ‘pină miercuri seara, pe județ să 
se insămînțeze peste 53 000 ha, ceea 
ce reprezintă 71 la sută din plan. 
Creșterea ritmului de lucru a fost 
posibilă, printre altele, datorită mă
surilor întreprinse pentru prelungi
rea duratei de folosire zilnică a ma
șinilor. Așa, spre exemplu, la coope
rativa „Steagul roșu" din Pecica, 
mecanizatorii Hegyes Matei și Kd- 
miives loan au lucrat și lucrează in 
fiecare zi la semănat cite 15 ore. 
Grăbirea semănatului se îmbină cu 
preocuparea pentru realizarea unor 
lucrări de cea mai bună calitate. 
După ploi, la cooperativa agricolă 
din Almaș. înaintea semănătorilor, 
terenul a fost discuit și grăpat incă

o dată, întrucît prinsese o crustă. 
Efectuarea acestei lucrări a permis 
realizarea unui bun pat germinativ. 
La cooperativele agricole din Sem- 
Lac, Pecica, Peregu-Mic și alte loca
lități, specialiștii și mecanizatorii 
acordă întreaga atenție asigurării 
unei viteze sporite. In acest scop, 
mașinile de semănat au fost adap
tate pentru a lucra cu 8 rinduri o- 
dată, in loc de 6. Tot în vederea 
grăbirii lucrărilor, direcția agricolă 
județeană, a inițiat o vastă acțiune 
de Întrajutorare intre unitățile agri
cole cooperatiste. Este insă de da
toria specialiștilor din unitățile 
agricole cooperatiste, mai ales 
din cele in care Insămînțările
sint intîrziate, să nu aștepte
ca numai direcția agricolă șl
alți factori să-i sprijine, ci să ia 
măsuri pentru ca. in cel mai scurt 
timp, să încheie semănatul cu forțele 
mecanice și umane de care dispun.

Constantin SIMION

Semănatul porumbului la C.A.P. Becicherecu-Mic, județul Timiș

I
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI REPUBLICII COSTA RICA

COMUNICAT COMUN
b* Invitați* președintelui Republi- 
i Sociali* ir R^mftn.1*. Nicola* 
•'auscsru. adresați cu ocazia vizitei 
ilo in Republica Cost* Rira. in Jur.»

mhrlc 1971. președintele Bcpj-
Cosla R ea. Jos6 Figueres 

’T, a efectuat o virili nfioali
b 
F

România. Intre 22 ?i
n timpul viritei, între președintele 
pubbcii Socialiste România și nr<'- 
llntrle Republicii Costa Rica BJ 
Jt loc convorbiri prietenești ru

I.a convorbiri, desfășurate Intr-o 
atmosferă de cordialitate, sinceră 
prietenie si înțelegere reciprocă, nu 
participat :

Din partea Republicii Socialiste 
România Emil Bndnaray $1 ștefan 
Voi tac. vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat, Manea MâneecU, prim-mlnis- 
tru al guvernului. Emil Drăgânescu. 
viceprim-minisiru. președintele Co
mitetului de Stat al Planificării. 
George Macovcscu. ministrul aface
rilor externe, Vasile Pungan. consi
lier al președintelui republicii, și 
Constantin Stânescu, ambasadorul 
României in Costa Rica.

Din partea Republicii Costa Rica • 
dr. Manuel Aguilar Bonilla, prim- 
vic-președinte al republicii, dr. Josă 
Luis Orlkh Bolmarcich. ministru] 
sănătății publice, Oscar Arias San
chez. ministrul planificării, și Frank
lin Aguilar, ambasador.

Președintele Jos6 Figueres Ferrer 
și persoanele care l-au Însoțit au vi
zitat obiective economice și social- 
culturale din București. Craiova și 
județul Argeș, luind cunoștință cu 
deosebit interes de realizările po
porului român in diferite domenii de

înalților oaspeți costaricani li s-a 
rezervat o primire călduroasă, ex- 
pre' e a relațiilor tradiționale de 
prietenie dintre România și Costa 
Rica și a sentimentelor dc prețuire 
si stimă reciprocă de care sint a- 
mmate cele două popoare, legate 
prin afinități de limbă și cultură.

In cursul convorbirilor, cei doi pre
ședinți «u trecut in revistă stadiul 
actual și perspectivele relațiilor ro
mă no-cos tari cane, subliniind impor- 
• nța istorică a Tratatului de priete
nie și cooperare, semnat cu prilejul 
vizitt i in Costa Rica a președintelui 
Republicii Socialiste România, pre
cum și a celorlalte documente în
cheiate cu acest prilej, instrumente 
menite să asigure o bază trainică 
adincirii și diversificării relațiilor 
dintre cele două țări.

Ei au scos in evidență rolul pozitiv 
al contactelor bilaterale care au avut 
loc in domeniul economic, reliefind 
necesitatea amplificării relațiilor eco
nomice, diversificării structurii a- 
cestora prin cooperarea economică 
și tehnică.

Informindu-se reciproc asupra pre
ocupărilor actuale ale celor două țări 
in procesul dezvoltării lor, președin
tele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Jose Figueres Ferrer au reafirmat 
hotărirea celor două țări de a acce
lera realizarea obiectivelor prevăzute 
in acordurile încheiate anterior și au 
constatat cu satisfacție că există posi
bilități pentru dezvoltarea pe multi
ple planuri a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două țâri.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jose Figueres Ferrer au 
subliniat necesitatea intensificării 
contactelor și schimburilor de vizite 
oficiale in diverse domenii de activi
tate intre organizațiile de tineret, de 
femei, sindicale și alte organizații de 
masă, in scopul asigurării unei mal 
bune cunoașteri reciproce și pentru 
consolidarea sentimentelor de priete
nie care există Intre cele două
popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
felicitat pe președintele Republicii 
Costa Rica pentru politica sa îndrep
tată spre dezvoltarea economică a 
țării și ridicarea nivelului de trai al 
poporului costarican. pentru apărarea 
independenței și suveranității națio
nale. exprimîndu-și considerația și 
stima sa pentru politica externă ac
tivă a guvernului costarican. pusă in 
slujba consolidării păcii, înțelegerii 
Internationale și cooperării intra 
toate statele lumii.

Președintele Josă Figueres Ferrer 
a felicitat călduros și cu acest prilej 
pe președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru investirea sa ca președinte al 
Republicii Socialiste România și a 
exprimat satisfacția și întreaga sa 
admirație față de eforturile și pro
gresele realizate de România In 
creare* unei industrii modeme, a

București, 23 aprilie 1974

ÎNTÎLNI RE
Joi. președintele Republicii Costa 

Rica. Josă tigueres Ferrer, a avut 
o intilnire de lucru cu Emil Drăgâ- 
nescu, viceprim-ministru al guver
nului, Vasile Malinschi, guvernatorul 
Băncii Naționale a Republicii Socia
liste Româr.ia. Vasile Voloșeniuc, pre
ședintele Consiliului de administra-

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)

Numeroși bucureșteni, pre
zență pe aeroport, ovaționează 
cu căldură pe președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jose Fi
gueres Ferrer.

O gardă militară prezintă 
onorul. Fanfara intonează im
nurile de stat ale Republicii 
Costa Rica și Republicii So
cialiste România. în semn de 
salut se trag 21 de salve de 
artilerie.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Josă 
Figueres Ferrer trec In revis
tă garda de onoare.

Șeful statului costarican 
este salutat de șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, de persoane oficiale 

unei agriculturi Înaintate, în dome
niul științei șl culturii, care se re- 
flec’A in ridicarea nivelului dc viată 
al poporului român, precum și față 
dc politica internațională activă și 
clarvăzătoare promovată de România, 
de președintele Nicolae Ceaușescu. 
politică pusft In slujba întăririi păcii 
9i dezvoltării cooperării intre tonte 
națiunile lumii, a stabilirii unor re
lații noi Intre stole, bazate pe respec
tarea principiilor dreptului inter
național.

Cd doi președinți ou procedat la 
un larg schimb dc păreri in princi
palele probleme internaționale actua
le șl au exprimat opinia că tendința 
fundamentală a epocii actuale o con
stituie Intensificarea cooperării din
tre state, precum șl afirmarea pu
ternică o dorinței și hotftririi popoa
relor de a asigura destinderea și pa
cea in lume, de a acționa pentru 
statornicirea unor relații noi, demo
cratice, in viața internațională, pen
tru generalizarea acestor relații In 
toate domeniile, de a promova, pe o 
scară tot mai largă, folosirea nego
cierilor ca mijloc dc soluționare a 
problemelor litigioase.

Cei doi șefi de stat au scos în e- 
vidențft rolul și influența forțelor 
păcii, democrației și progresului in 
lumea contemporană, necesitatea de 
a fi luate măsuri ferme pentru eli
minarea politicii imperialiste de do
minație. agresiune și amestec in tre
burile altor state, de presiune de 
orice fel in relațiile internaționale, 
pentru a asigura respectarea dreptu
lui popoarelor de a decide ele insele 
asupra căilor de dezvoltare econo
mică și socială, in conformitate cu 
propriile lor aspirații și interese le
gitime.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Josă Figueres Ferrer au 
relevat cu vie satisfacție că politica 
externă a celor două țări se bazează 
pe principiile unanim recunoscuta 
ale dreptului internațional. Au re
afirmat convingerea lor că pentru a 
realiza destinderea, a asigura un cli
mat stabil de pace și securitate pe 
plan internațional este Imperios ne
cesar ca relațiile dintre state să se 
bazeze pe respectarea strictă și pu
nerea in practică a principiilor res
pectării independenței și suveranită
ții naționale, deplinei egalități in 
drepturi și avantajului reciproc, ne
amestecului in treburile Interne și 
externe ale altor state, renunțării la 
forță sau la amenințarea cu forța.

Cei doi președinți au scos in evi
dență faptul că, în condițiile actuale, 
toate statele, indiferent de mărime, 
potențial și regim social-politic, pot 
și trebuie să participe activ la so
luționarea problemelor majore ale 
contemporaneității. în acest context, 
cei doi șefi de stat au constatat cu 
deplină satisfacție participarea cres- 
cindă a țârilor mici și mijlocii la 
viața internațională, sporirea contri
buției lor constructive la democrati
zarea raporturilor dintre state, la 
statornicirea unor relații noi care să 
țină seama de interesele și aspira
țiile legitime ale popoarelor, de ne
cesitatea unei conlucrări pașnice, 
fructuoase între toate națiunile lu
mii.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jose Figueres Ferrer au 
procedat la un amplu schimb de ve
deri cu privire la situația actuală 
din Europa. Ei au salutat progresele 
înregistrate pină acum de Conferința 
generală pentru securitate și coope
rare in Europa, conferință menită 
să așeze relațiile dintre statele con
tinentului pe baze noi, astfel incit 
să se asigure fiecărui popor, fiecărui 
stat posibilitatea de a-și concentra 
eforturile spre dezvoltarea econo- 
mico-socială de sine stătătoare, in 
concordanță cu năzuințele sale. El 
au fost de acord că realizarea secu
rității și consolidării păcii in Euro
pa va contribui la promovarea cola
borării și la întărirea securității in 
lumea întreagă. Președintele Repu
blicii Costa Rica a evidențiat con
tribuția României la pregătirea și 
desfășurare* lucrărilor conferinței 
și eforturile sale susținute pentru ca 
încă in acest an. conferința să se 
încheie cu succes.

Președintele Nicolae Ceaușescu ?i 
președintele Josâ Figueres Ferrer au 
apreciat in mod deosebit eforturile 
depuse de țările lalino-americane 
pentru propășirea lor economică și 
socială, prin valorificarea, potrivit 
intereselor naționale, a resurselor 
naturale proprii, pentru consolidarea 
independenței politice și economice, 
instaurarea unor relații echitabile 
Intre toate statele continentului, in
diferent de mărime, potențial eco
nomic și militar și regim social-po
litic.

Președintele Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Costa Rica,

JOS£ FIGUERES FERRER

DE LUCRU
ție al Băncii române de comerț 
exterior, Iulian Văcărel, prim-ad- 
junct al ministrului finanțelor, și 
Gheorghe Stroe, vicepreședinta al 
Comitetului de Stat al Planificării.

La intilnire a participat, de ase
menea, Oscar Arias Sanchez, mi
nistrul costarican al planificării.

române, care l-au condus 
la plecare. Un grup de pio
nieri oferă buchete de flori.

Cei doi șefi de stat răspund 
cu multă prietenie aclamații
lor mulțimii aflate pe aero
port.

La scara avionului, luin- 
du-și un cordial rămas bun 
de la președintele Nicolae 
Ceaușescu, președintele Josâ 
Figueres Ferrer mulțumește 
încă o dată pentru primirea 
călduroasă ce i-a fost rezer
vată în țara noastră. Cei doi 
șefi de stat se îmbrățișează 
cu prietenie.

La ora 16,15 aeronava cu 
care călătorește președintele 
Republicii Costa Rica deco
lează.

în cadrul convorbirilor, rel doi 
președinți nu evidențiat succesele 
obținute dc forțele democratice in 
lupta lor împotriva colonialismului, 
neocolonialismului șl Imperialismu
lui, considerind c* lichidate* defini
tivă a colonialismului și neocolonla- 
lismulQi constituie una din sarcinile 
cele mal importante «1 urgente ale 
lumii contemporane și subliniind ne
cesitatea aplicării neintirziato a pre
vederilor Declarației O.N.U. cu pri
vire la acordare* Independenței țâ
rilor’și popoarelor care se mal «flâ 
sub dominație colonială și a rezolu
țiilor referitoare la decolonizare și 
apartheid. Au exprimat deplina so
lidaritate * popoarelor român și cos
tarican cu popoarele care luptă pen
tru dobindlrca independenței națio
nale din Angola, Mozambic, Namibia 
și din alte teritorii aflate sub domi
nație străină. Ei au salutat procla
marea, ca stat independent, a Gul- 
neei-Bissau șl Insulelor Capului 
Verde.

Cei doi șefi de stat au relevat ci 
Republica Socialistă România și Re
publica Costa Rica, ca țâri in cura 
de dezvoltare, consideră câ micșora
rea și lichidarea decalajelor dintre 
țările in curs de dezvoltare și 
cele avansate din punct da 
vedere economic constituie o proble
mă majoră, și că rezolvarea ci echi
tabilă este dc importantă vitală 
pentru întărirea păcii și securității 
internaționale, pentru asigurarea 
progresului întregii omeniri.

Au subliniat necesitatea respectă
rii dreptului imprescriptibil și inalie
nabil al tuturor statelor de a fi 
stăpine pe bogățiile lor naturale, de 
a le folosi pentru progresul econo
mic și social al popoarelor lor. In 
acest scop, este necesară stabilirea 
unui cadru de principii și linii di
rectoare pe care trebuie să se înte
meieze întreaga activitate de coope
rare a statelor în ceea ce privește 
materiile prime și dezvoltarea.

Cei doi președinți au subliniat 
necesitatea de a se acționa cu toată 
fermitatea contra oricăror restricții 
și bariere artificiale, de a se înlătura 
orice obstacole și discriminări care 
grevează relațiile eoonomice interna
ționale și afectează cauza cooperării, 
precum și asigurarea accesului larg 
ai tuturor popoarelor la cuceririle 
științei și tehnologiei, moderne, ce
rință de bază pentru reducerea de
calajelor dintre țările in cura de 
dezvoltare și cele industrializata.

Ei au scos in evidență important* 
elaborării Cartei drepturilor și obli
gațiilor economice ale statelor, care 
să asigure participarea, pe baze ega
le, a tuturor țârilor la luarea deci
ziilor in problemele economice ma
jore, comerciale și financiar-mone- 
tare internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jose Figueres Ferrer au 
reliefat importanța deosebită a dez
baterilor sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.Jj., dedicată 
problemelor materiilor prime și dez
voltării. Considerind că Organizația 
Națiunilor Unite reprezintă forul 
adecvat pentru dezbaterea, căutarea 
și găsirea de soluții acestor probleme 
complexe, cei doi președinți și-au 
exprimat convingerea ca rezultatele 
sesiunii vor contribui la luarea de 
măsuri in vederea creării unei noi 
ordini economice in lume. Ei 
au reafirmat hotărirea fermă a țări
lor lor de a contribui activ, și in 
continuare, 1a eforturile comunității 
internaționale, destinate rezolvării 
problemelor mondiale privind mate
riile prime, energia și dezvoltarea. 
El au exprimat punctul de vedere că 
un cadru corespunzător pen-tru atin
gerea acestor obiective l-ar consti
tui convocarea, sub egida O.N.U., cu 
participarea tuturor statelor, a unei 
conferințe generale pe tema mate
riilor prime și dezvoltării.

In ceea ce privește evoluția situa
ției din sud-estul Asiei, părțile au 
salutat cu satisfacție încheierea acor
dului de încetare a războiului și 
restabilirea păcii in Vietnam, subli
niind necesitatea creării condițiilor 
pentru respectarea acestui acord. 
De asemenea, ei au salutat realiza
rea înțelegerii naționale in Laos, 
prin constituirea recentă a Guver
nului Provizoriu de Uniune Naționa
lă si a Consiliului Politie de Coaliție 
Națională. Pentru rezolvarea situa
ției din Cambodgia este necesar ca 
Donoiul khmer să fie lăsat să-și re
zolve problemele de sine stătător in 
conformitate cu interesele sale legi
time. Cei doi președinți și-au expri
mat speranța că acestea vor crea 
condiții pentru instaurarea unei păci 
durabile in această regiurie. care să 

(Urmare din pag. I)

planificat pentru 1975, la indicatorul 
cheltuieli materiale de producție. 
Pină acum, avansul ciștigat la rea
lizarea sarcinilor din cincinal pen
tru producția marfă este de 138 
zile, fapt carp ne va permite în
făptuirea prevederilor pe primii 
patru ani ai cincinalului la sfirși- 
tul semestrului intii din acest an.

Să recapitulăm. Marea întrecere 
socialistă pentru îndeplinirea Îna
inte de termen a cincinalului a sti
mulat apariția a numeroase iniția
tive de răsunet, preluate șl gene
ralizate treptat in tot mai multe 
întreprinderi. Eficiența lor este 
deosebită pe cele mai diverse pla
nuri. Bunăoară, in perioada care a 
trecut din acest an, bilanțul ini
țiativei „Productivitate orară ma
ximă, cu cheltuieli minime", Lan
sată de cimentlștii din Bicaz, este : 
circa 11 000 tone ciment peste plan. 
Alături de aceste inițiative cunos
cute și consacrate ca atare, există 
și un alt gen de inițiative, la fel 
de valoroase, despre care insă 6e 
vorbește mai puțin. E3te vorba de 
inițiativa „anonimă", pornită de la 
o echipă sau de la un muncitor, 
care, in scurt timp, devine un bun 
al întregului colectiv...

— Despre o asemenea inițiativă 
mi-aș propune să vorbesc, intervi
ne „pe fir" Nicolae Catană, cores
pondentul nostru în județul Caraș- 
Severln,

— Bine, dar cit mai concret...
— La începutul anului, cei 12 

mineri din brigada condusă de 
Gheorghe Soroceanu, de la secția 
din Șasea Montană a întreprinderii 
de prospecțiuni și explorări geolo
gice, și-au propus să realizeze, in 
fiecare lună, peste 100 metri li

permită popoarelor din îndochln* 
sfi-yi hotărască libere cale* dezvol
tării lor v»litlce. economice fi soci*- 
)e. conform aspirațiilor lor legitime, 
fără nici un amestec din *farâ.

în legătură cu rituali* din Orientul 
Apropiat, cel doi președinți și-au 
exprimat lngrlforarea față de perpe
tuarea situației de încordare din *- 
ceastâ zonă, care constituie un peri
col permanent nu numai pentru pa
cea popoarelor din regiune, ci șl 
pentru Întreaga lume. Ei au subliniat 
necesitatea reglementării ne c*le po
litică a crizei, considerind câ toate 
statele trebuie să depună eforturi 
pentru a se alunge rit mal grabnic 
la realizarea păcii in Orientul Mij
lociu pe baza rezoluțiilor Consiliului 
de Securitate. Cel doi președinți 
si-au exprimat speranța că conferin
ța de pace de la Geneva cu privire 
la Orientul Apropiat, cu participa
rea tuturor părților interesate, va 
contribui la realizare* unei păci 
juste si durabile in această regiune 
a lumii.

Președintele Nicolae Ceaușescu si 
președintele Josâ Figueres au apre
ciat că' este imperios necesar să se 
intensifice eforturile In vederea rea
lizării dezarmării generale și. in pri
mul rind, a celei nucleare. Ei au 
subliniat, totodată, evantaiele pe 
caro le-ar reprezenta pentru întrea
ga omenire dirijarea in scopuri paș
nice a resurselor folosite in prezent 
în domeniul militar.

Pentru atingerea acestui obiectiv, 
cei doi președinți au reafirmat hotă
rî rea lor de a acționa, împreună cu 
celelalte țări ale lumii, pentru opri
rea cursei înarmărilor, înghețarea si 
reducerea bugetelor militare. Înceta
rea producției de armament și în
deosebi a armelor nucleare si * ce
lorlalte mijloace de exterminare in 
masă. trecerea la distrugerea lor 
treptată. De asemenea, cei doi pre
ședinți au reafirmat sprijinul țărilor 
lor pentru adoptarea unor măsuri 
concrete vizind dezangajare* milita
ră. desființarea bazelor militare de 
pe teritorii străine, considerind că 
prezenta trupelor străine nu este 
necesară și nu aduce mai multă 
securitate, ci, dimpotrivă, menține 
surse de încordare și pericole de 
conflicte.

De asemenea, și-au exprimat ho- 
târirea de a acționa pentru crearea 
de condiții corespunzătoare ca, pe 
măsura dezvoltării Încrederii și 
colaborării între popoare, să se trea
că la lichidarea blocurilor militare 
opuse.

Cei doi șefi de 9tat consideră câ 
au o deosebită importanță, in acest 
proces, menținerea Amerlcii Latine 
ca zonă denuclearizată, in baza Tra
tatului de la Tlatelolco, și transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a pă
cii șl bunei înțelegeri, lipsită de arme 
nucleare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Josâ Figueres Ferrer au 
subliniat importanța pe care țările 
lor o acordă creșterii rolului O.N.U. 
în rezolvarea problemelor internațio
nale, necesitatea ide a-și «pori efor
turile pentru, ca O.N,U. să-și poată 
îndeplini cit 'mai eficient misiunea 
de menținere și consolidare a păcii, 
de apărare a principiilor dreptului 
internațional, de creare a unui cli
mat de deplină securitate în lume, 
de promovare a colaborării și înțe
legerii între națiuni, împotriva ori
căror acte de încălcare a dreptului 
internațional, de amestec în trebu
rile altor popoare, pentru înlătura
rea surselor de tensiune și conflicte 
din lume. Ei au exprimat hotărirea 
fermă a țărilor lor de a acționa, u- 
nlndu-și eforturile cu cele ale altor 
state, în vederea creșterii rolului 
O.N.U., așa cum preconizează rezo
luția inițiată de România și adop
tată la sesiunea din 1972 a Adunării 
Generale a O.N.U.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Josâ Figueres Ferrer au 
reliefat importanța contactelor di
recte și a schimburilor de vizite în
tre cele două țări șl au constatat cu 
satisfacție că întîlnirile și convorbi
rile prilejuite de vizitele recinroce 
ale celor doi șefi de stat constituie 
momente de o deosebită semnifica
ție in relațiile dintre România șt 
Costa Rica, contribuind la întărirea 
și adînclrea acestora. Cel doi pre
ședinți au reafirmat hotărirea lor de 
a continua asemenea contacte, în in
teresul celor doua popoare prietene, 
al păcii și colaborării internaționale.

Președintele Josă Figueres Ferrer 
a exprimat cele' mai vii mulțumiri 
pentru calda primire și ospitalitate 
ce i-au fost acordate lui și celorlalte 
personalități care l-au însoțit in 
timpul vizitei în România.

niari la înaintare in galeriile de 
explorare geologică. Ulterior, mai 
precis in martie a.c., printr-o bună 
organizare, prin folosirea judicioa
să a timpului, utilizarea cu eficien
ță maklmă a instalațiilor de per
forare și încărcare mecanică, auto
rii inițiativei, ortacii din brigada 
condusă de Gheorghe Soroceanu 
au realizat o performantă ce părea

Inițiative muncitorești 
in marea întrecere

greu de atins : 258 m I de înaintare 
in profil de 6,1 mp, cu armare 
metalică, in roci dure și extra dure. 
Treptat, acțiunea de mărire a vite
zelor de avansare, impulsionată de 
brigada lui Soroceanu, a căpătat 
un adevărat caracter de masă.

— Care este acum eituația între
cerii ?

— Printre brigăzile care-1 ur
mează îndeaproape pe, inițiatorii și 
recordmanii de azi se află cele 
conduse de Gheorghe Avădanei și 
Ștefan Chiată. care au realizat, la 
rindul lor, cite 135 și, respectiv, 
101 m 1 de avansare In galerii. No
tați și numele altor citorva record
mani : Augustin Bocșu, Constantin 
Soroceanu, Ion Țepeneu, Gheorghe 
l^Iierlușcâ, Nicolae Brădilă, Gheor

tradiționala zi a muncii
IN ÎNTREPRINDERI bucureștene

în aceste zile, numeroase colective de muncă din întreprinderile 
Capitalei anunță Îndeplinire* jarcinllor de plan pe lupa aprilie șl a 
angajamentelor asumate in întrecere* socialistă in, cinstea zilei de 
1 Mai, avansurile dobindite permițindu-le să realizeze importante can
tități de produse suplimentare. Printre altele, bilanțul activității desfă
șurate la întreprinderea mecanică de material rulant „Grivița roșie* 
consemnează depășire* producției globale, pe primele patru luni ale 
anului, cu 0,3 milioane lei. superioară cu mai bine de un milion de-lei 
angajamentului luat pentru această perioadă. îndeplinind planul pro
ducției marfă cu 8 zile mai devreme, colectivul întreprinderii „Vkscofil" 
va realiza peste plan fire de viscoză și diverse produse din mase plas
tice in Valoare de 2.5 milioane lei. De asemenea, colectivele întreprin
derilor „Danubiana", „Dîmbovița", „Pionierul", „ȚeSătorlile reunite* 
și „Bere-București" vor intimpina sărbătoarea muncii cu o producție 
suplimentară a cărei valoare se ridică la peste. 10 milioane lei. Demn 
do remarcat este faptul că in toate Întreprinderile menționate, precum 
§i in altele, cum ar fl „Policolor", Filatura românească de bumbac, 
întreprinderea de mașini electrice, „Semănătoarea", „Aurora", depă
șirile sarcinilor de plan se concretizează in produse necesare economiei 
naționale, reprezentind o contribuție deosebită la Înfăptuirea angaja
mentului colectivelor Industriale bucureștene, de a îndeplini cincinalul 
în patru ani și jumătate și de a realiza, in cinstea celei de-a XXX-* 
aniversări a eliberării patriei, o producție suplimentară in valoare de 
un miliard lei.

INDUSTRIA JUDEȚULUI prahova
Cu realizări de seamă întîmplnâ ziua de î Mai și muncitorii, ingi

nerii și tehnicienii din unitățile industriale Ale județului Prahova. Pină 
acum ei au dat suplimentar peste 30 000 tone benzine, uleiuri minerale 
si alte derivate din țiței, 21 000 anvelope si alte produse petrochimice, 
un mare număr de utilaje tehnologice. 40 000 mp țesături din lină și 
bumbac, cărbune, ciment, cherestea și alte materiale de construcții cu 
care s-ar putea ridica 800 de apartamente.

INDUSTRIA JUDEȚULUI SUCEAVA
Oamenii muncii din unitățile industriale ale județului Suceava ra

portează îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan pe pri
mele patru luni ale anului. Succesul acesta va permite ca. la 30 aprilie, 
să se poată consemna o producție globală suplimentară in valoare de 
04 milioane lei.

INDUSTRIA JUDEȚULUI VRANCEA
FOCSANI. (Corespondentul „Scinteii", Ion Manea). Unitățile in

dustriale din județul Vrance* au realizat planul pe primele 4 luni ale 
anului cu 7 zile mai devreme. Se estimează că pină la sfirșitul lunii 
aprilie se va obține suplimentar o producție marfă în valoare de 81 
milioane lei. Aceasta înseamnă 17 400 metri cubi bușteni, 50G metri 
cubi cherestea. 71 000 metri cubi furnire estetice. 1 200 metri cubi pre
fabricate din beton. 30 000 metri cubi agregate de balastieră, produse 
agroalimentare in valoare de aproape 9 milioane lei si alte produse.

ÎNTREPRINDERI DIN JUDEȚUL GALATI
încă două întreprinderi industriale din Județul Galați au raportat 

Îndeplinirea sarcinilor de olan pe primele 4 luni ale anului. Este vorba 
de întreprinderea de rirmâ, cuie șl lanțuri, care va realiza supli
mentar, pină la 1 Mai, o producție, marfă depășind'6,4 milioane lei, și 
dc întreprinderea de prefâbricate^âln beton, care v* consemna in piua 
o producție de 600 mc prefabricate’ din beton.

ÎNTREPRINDEREA „VICTORIA- DIN CALAN
Colectivul întreprinderii „Victoria" din Călan a realizat, în cinate* 

zilei de 1 Mal. peste sarcinile curente de plan, o producție industrială 
în valoare de Aproape 3 000 000 lei. în același timp. întreprinderea a 
furnizat, suplimentar. 300 tone utilaje de turnare a otelului și piese 
de schimb pentru industria.metalurgică in valoare de 1,3 milioane lei.

CONSTRUCTORI DIN JUDEȚUL MUREȘ
De la începutul anului și pină acum, harnicii lucrători de ne șan

tierul nr. 1. apartinind Trustului de construcții din județul Mureș, au 
predat locatarilor 408 apartamente, cu 280 mai mult decit se prevedea 
în plan. Același colectiv a pus în funcțiune, cu 43 de zile mal devreme, 
o importantă oapacitate de producție in cadrul Fabricii de confecții din 
Tg. Mureș și, cu 3 luni înainte de termen, uzina de apă din orașul 
Reghin.

ÎNTREPRINDEREA METALURGICĂ DIN ZLATNA
ALBA IULIA. (Corespondentul „Scinteii". Ștefan Dinici). în cinste* 

zilei de 1 Mai._ harnicul colectiv al întreprinderii metalurgice de metale 
neferoase din ZLatna a raportat îndeplinirea angajamentului asumat in 
întrecerea socialistă pe întregul an. Se realizează astfel o producție 
suplimentară in valoare de 3,7 milioane lei. Recent, cu ocazia decer
nării diDlomei de unitate fruntașă in ramura metalurgiei neferoase, 
muncitorii de la I.M.M.N. Zlatna *u suplimentat angajamentul anual 
eu încă 2 milioane lei.

O MODERNA INSTALAȚIE REALIZATA PRIN 
AUTOUTILARE

BUZĂU. (Corespondentul 
„Scinteii", Mihai B&zu). La în
treprinderea buzoiană de sirml 
și produse din sirmă s-a reali
zat prin autoutilare o complexă 
instalație de recoacere a sîrme- 
lor. Instalația, rod al concep
ției și execuției unui colectiv 
din care o contribuție, mai mare 
au avut-o-lnginerul Virgil Rilea, 
maistrul Stan Cazan, montorii

ghe Viorică șl Constantin Andri- 
șoiu.

— Numărul unor asemenea ini
țiative cu sau fără „tradiție" este 
practic nelimitat. Importantă este 
însă generalizarea lor rapidă, 
transformarea lor în metode curen
te de lucru în cit mai multe 
unități economice.

— în acest sens aș dori să se 

rețină, transmite Virgil Tătaru. co
respondentul nostru in județul Me
hedinți, interesantul schimb de ex
periență pe tema economisirii elec
trozilor, care a avut loc recent la 
Șantierul naval din Drobeta Tr. 
Severin.

— Bine, dar ce legătură are. a- 
ceasta cu inițiativele despre care 
discutăm ?

— Are. si incă un* foarte mare. 
Aici, la Șantierul naval din Dro- 
beta Tr. Severin, a fost lansată 
una din cele mai valoroase iniția
tive din județ : „Să lucrăm o zi 
pe săptămină cu eleclrozi economi
siți". Numai in 1973, bunăoară, din 
cantitatea de electrozi economisit! 
s-a sudat cprpul unei șalande de 
500 mc. în acest an, ambițiile sini

In întreaga țară;

Succese 

deosebite, 

demne de

din echipa lui Dumitru Iancu, 
instalatorii conduși de maistrul 
Dumitru Brătescu, 4a care s-au 
adăugat un grup de muncitori 
specializați în automatizări, co
ordonați d? inginerul Valeriu 
Popa, a permis obținerea unei 
economii de 1,2 milioane lei va
lută prin renunțarea la impor
tul unor utilaje de acest gen.

cu mult mai mari : din electrozii 
economisiți, constructorii de nave 
și-au propus să sudeze corpul unui 
doc de 1 000 tone și al unei șalan
de de 500 mc. Pină acum s-au și 
economisit 4 000 kg de electrozi.

— Continuă, tovarășe. Tătaru.
<— Cum spuneam, schimbul de 

experiență la care au participat șefi 
de secții, muncitori, • specialiști și-a 
propus tocmai extinderea bogatei 
experiențe pozitive acumulate in 
alte două unități din județ — Șan
tierul naval din Orșova șl între
prinderea de vagoane din Drobeta 
Tr. Severin — de asemene* mari 
consumatoare de electrozi. Cu acest 
prilej, autorii inițiativei au în
fățișat în amănunt modul practic, 
concret, prin care se asigură folo
sirea judicioasă a electrozilor : e- 
vidența zilnică a consumului pe 
fiecare secție și sudor, depozitarea 
corectă a electrozilor, controlul și 
intervenția operativă in locurile 
unde se constată depășirea norme
lor de consum, metodele avansate 
de lucru folosite de sudori ș.a.

Ne oprim aței cu relatarea tele- 
conferinței de astăzi, deși, practic, 
numărul corespondenților județeni 
care ar fi dorit . să participe 
este mult mai mare. Firesc, din 
njoment ce astăzi nu există județ 
sau întreprindere in care spiritul 
novator, dorința de autoperfeețio- 
nare să nu-și găsească materializa
rea in zeci de inițiative pre
țioase, de' certă utilitate și efica
citate economică. Devenite pir- 
ghii puternice in mobilizarea ener
giilor și capacităților creatoare ale 
oamenilor muncii, inițiativele își 
aduc o valoroasă contribuție la rea
lizarea mărețului angajament na
țional : cincinalul înainte de ter
men 1

de mare randament 
pentru agricultură

și industrie
Colectivul de muncă de 

întreprinderea mecanică 
I..Y. „ 
alimentare ac numără

la
— ......... di1Inși a agriculturii și industriei 

alimentare ac numără printre 
principalii realizatori șl furni
zori de utilaje și piese de
schimb destinate unităților de 
mecanizare a agriculturii și
pentru industria alimentară. In
tre acestea, figurează peste 150 
repere pentru tractoare și ma
șini agricole, de malaxoare și 
cernătoare pentru brutării «ă- 
toști, de benzi transportoare și 
elevatoare etc. Acestora 11 s-au 
adăugat, de curind, alte două 
utilaje de mare capacitate, care 
contribuie la creșterea produc
tivității muncii. Este vorba de 
bancurile de rodaj hidraulic, 
fabricate pentru prima oară la 
Întreprinderea ieșeană, și de 
transportoarele cu bandă tip 
universal de 23 tone, necesare 
pentru ridicarea știuleților de 
porumb In pătule, a sacilor, 
baloților etc. la mare Înălțime. 
Primul lot de transportoare a 
șl fost expediat beneficiarilor.

După cum ne informează ingi
nerul Constantin Pricop, direc
torul întreprinderii, harnicul co
lectiv de aici a reușit să reali
zeze in mod ritmic și producția 
de piese de schimb pentru în
treprinderea de tractoare din 
Brașov. Relațiile de cooperare 
între cele două întreprinderi se 
înscriu pe linia utilizării Judi
cioase a spațiilor de j.—*«-
șl a forței de muncă, 
influențat favorabil 
productivității muncii 
prinderea ieșeană. «

Asemenea preocupări au con
dus ia obținerea, pină în pre
zent, de către colectivul Între
prinderii mecanice din Iași a 
unei producții marfă suplimen
tară de aproape 730 000 lei față 
de prevederile la zi, in condi
țiile in care prețul de cost a 
fost mai redus. Toate acestea 
au marcat in activitatea harni
cului colectiv al Întreprinderii 
mecanice ieșene a agriculturii 
și industriei alimentare un nou 
și prestigios succes : îndeplini
rea Încă din prima decadă a 
lunii aprilie a tuturor indica
torilor de plan pe primii 4 ani 
ai

producție 
ceea ce a 
creșterea 
la intre-

actualului cincinal.

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii1

Prinde contur

industrială
BAIA MARE (Corespondentul 

„Scinteii", Gheorghe Susa). — 
La Sighetul Marmației au în
ceput lucrările de construcție 
a viitoarei fabrici de șuruburi 
pentru organe de asamblare, 
alo cărei prime capacități de 
producție vor fi puse în func
țiune in primul trimestru al fi
nului 1976. Beneficiarul acestei 
lucrări — Central* industriei de 
rulmenți și organe de asamblare 
din Brașov — a încredințat ma
terializarea acestei investiții 
întreprinderii județene de con
strucții montaj Maramureș, 
care va finaliza un proiect re
alizat de I.P.C.M.-București. 
Ndua fabrică din nordul țării 
care va beneficia de instalații 
tehnologice de mare productivi
tate se înscrie printre lucrările 
de mare interes economic și 
social din aceasta parte a țării.

i

Meșteșugarii 
brașoveni, 

mereu în frunte
Cooperativa meșteșugărească 

„Arta" din Brașov și-a ciștigat, 
în ultimii ani, un binemeritat 
prestigiu atit in țară, cit și peste 
hotare. Obiectele de artă popu
lară și artizanat, executate cu 
o rară măiestrie artistică de 
oameni care au moștenit meș
teșugul din tată in fiu, se bucu
ră de o apreciere unanimă, 
fiind tot mai mult solicitate de 
numeroși beneficiari. In ultimii 
cinci ani, cu ocazia concursuri
lor anuale de creație organizate 
de UCECOM, cooperativa „Arta" 
din Brașov s-a situat de fie
care dată pe primul loc.

Cooperativa are un caracter 
județean cu centre atit in Bra
șov, cit și in alte zone ale ju
dețului, cu precădere in cele 
folclorice, cum sint Drăgușul, 
Viștea, Rupea, Hărman, Vama 
Buzăului etc. Circa 75 la sută 
din producția cooperativei se 
realizează prin munca la domi
ciliu, Cel mai important sector 
de activitate este cel al țesătu
rilor cu alesături, urmat de sec
torul confecții și tricotaje și de 
articole din metal. In cazul con
fecțiilor, totul se croiește la 
centrul cooperativei, unde se 
află concentrate mașinile și ca
drele de specialitate. De o 
bună apreciere se bucură și ma- 
rochinăria artizanală, cojoace cu 
broderie, îndeosebi cele specifi
ce Drăgușului și Făgărașului, 
cordoane, genți etc. Prin coope
rativa „Arta", metaloplastia cu
noaște la Brașov o nouă tinere
țe. După cum ne-a infor
mat președintele cooperativei, 
tovarășul Alexandru Marcu, 
există aici și un compartiment 
propriu de cercetări, fapt care 
face să se realizeze, an de an, 
noi produse mai bune, mai fru
moase.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii'
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FAPTUL
DIVERS
Daniel și 
surorile lui

La secția pediatrie a spitalu
lui nr 1 din Buia Mare s font 
internat. In stare gravă, micuțul 
Daniel Ofrim. de 1 ani, din 
Rorja. Singura intervenție sal
vatoare . o transfuzie masivă și 
repetat» de ringr proaspăt, ne- 
consen at în spital se aflau In 
practici elevele școlii sanitare 
din localitate. în jurul micuțu
lui. fetele au făcut un adevărat 
cerc do inimi Timp de 70 de 
nle. elevele l-au dăruit, pe rind, 
sîngele proaspăt de care avea 
«tiu nevoie. Daniel a fost sal
vat. Clnd se va face mare, o să 
afle cit dc multe surori are I

Casă de 
piatră

La îl apnHr, In eowune 
Frusturoata-Bacău, n erut loc o 
nunfd puțin nbișnulfd Miri .*
A* ecu tai fi /linca Bofexafu.
V.’rxta : ce imporianfă orc ’ Im
portant e cd, dupd M o’« an» de 
căsnicie, la sărbdtoarra lor au 
ventf mulfi dintre nuntașii de 
odinioară, dar și moi mulfi din 
cel care nici nw existau pc-fl- 
tuncl Prinfrr -ni4ntaș< eu fost șl 
cei copii ai lor — 5 bdiefi 
și 5 fete — cu o droaie de ne
poți. La urările nuntașilor de 
rănătate, piafd lungă 
de piatră, la addupdm 
noastre.

ji... eati 
fi pa alt

O frînă, 
la timp I

Bilanțul jubiliar pa oar* II vom 
realJM )n acest an In toate dome
niile dezvoltării noastre ma’ermit $1 
«nlr.tualt oonsamna, desigur, in 
nlanul afirmării literelor romăneirti. 
»ub noua egidă a prr farm lor ncvo- 
luțfonare, ei aportul aubstAnțiAl al 
unui număr Însemnat de acri 11 ort 
<arc azi nu mai »inf printre noi. do 
U proeminente personalități ca ?<a- 
dorcenu «au Arghezi la scriitori dit- 
răruțl ■ prematur, unii chiar foarte 
tinerj precum Nicolae Labiș. Neîn
doielnic printre accjila se bucuri 
de deplină 
«Hre și 
MtRU 
MIR. _____
atlt dc polivalent 
și original, cu 
merite incontes
tabile in agezarra 
vieții literare pe 
principiile noi 
ale socialismului 
și în promovarea 
generoasă și pli
nă de diacernfc- 
mlnt a tinerilor. 
Dispărut* in 19M. 
la numai 45 da 
ani. el lft«a In ur
mă nu numai o 
njxră tipărită 
ddfttul de întinsă, 
ci, după cum s-a 
dovedit cu tim
pul, șl ti te va 
lume inedite.

Intrarea sa în timpul liricii da 
dupâ eliberare, militante, comuniste, 
debutul său decisiv s-au produs sub 
semnul unui romantism revoluțio
nar care venea să împlinească ela
nurile structurale ale poetului in di
recția tilanismului omului. Caute- 
rizind cu bărbăție vechile răni, lu
ind înverșunare din toate vicisitu
dinile la care-i fusese supusă tine
rețea, tribunul e in primele rinduri 
ale cuceritorilor noilor cote ale eli
berării omului. Ale prefacerilor re
voluționare Ale țării, vocea sa pro
fețind încredere in izbinzlle coti
diene : Inimă, golf înflorit, / pri
mește catargele zvelte / nu-l încă 
ort marelui „tirzlu" / limpezită dc 
viaturi, / întărită din delte / vei re
naște, Inimă, știu.

O distincție valorică în legătură 
cu poezia lui Mihu Dragomir din a- 
ceastă perioadă dominată de pato
sul cotidianului e aceea că din obiș
nuita antiteza ieri-ati, ea descoperă 
dialectic» efervescentă » contraste
lor, acea confruntare dintre vechi 
și nou, dintre tradițional și modern, 
in oare sălâșlula forța de propulsie 
a devenirii sociale. ..Filozofia" aces
tui Laitmotiv care se revelează încă 
in primele cărți ale poetului avea să

cin- 
prcțuire 

DRAGO- 
acrii torul

„juitețea 
dlver«

se argumenteze tranșant in volumul 
„Stelele AȘtonptâ Pămlntul**, in chiar 
poezia cu titlul ..Contraste'*, un fel 
de corolar al unul întreg capitol li
ric : Născut din foc și crivăț, ce-n 
almbur se ciocnesc, / Clnd seceri șl 
ciocane prind cerul «ă-ncruslere, / 
eu cint contrastul veșnic, adine ni 
omenesc / șl simfonia nouț flșnlnd 
din anlliere.

învinsese de fapt, după o seamă 
de încercări. fondul originar roman
tic al poetului. fortificat puternic 
do experiențele in materie de poezie

de dala aceasta optimismul robust, 
certitudinea in fața viitorului aces
tor meleaguri de legendă st frumu
sețe fără seamăn : Crești, tara men 
do cinice in slavi deiunlnd, / șl 
scoate-țl diadema străvechiului tiu 
faur, / cu pletele de rluri In zare 
fluturlnd, / cu tălpile dc-uranlu și 
mllnllr de aur. // Crești (ara mea 
de elntec. crești gura mea de rai, / 
mAtasa moale-» mirii te-nvllule-n 
maramă, / șl coșuri lungi de fabrici 
Iți clnt-acum din nai, / și fluturii 
din le ♦!-• codri de aramă.

m« după Infringwea falei gm ului. O 
asemenpa semnificație i-o contor A 
mai ales poziția poetului care In 
versurile salo de tinerețe vKa l-o 0 
Europă comunistă și care se sim
țea îndurerat de destinele sumbre pe 
care I le hărăziseră omenirii declan
șatorii groaznicului măcel mondial. 
Cel care declara patetic In finalul 
„Odei fulgerelor" — „Vorbesc, 
omul comuni*! ! Eu, omenirea !“ nu 
putea «A ntt-șl confrunte, retrospec
tiv, condiția sa cu a umanității, con
vins fiind că in

eu,

A apărut lucrarea :

„Crești țara mea de cintec, 
crești gura mea de rai!"

Pe marginea operei unui romantic revoluționar

socială ale lui Eminescu și Mata- 
kovski. Sintem în «anii 1954—1957 și 
critica, in cea mai marc parte a ci. 
saluta două incontestabile izbinzi alo 
poetului: „Oda fulgerelor", poema de 
bază a plachetei „Pe struna fulgere
lor" (1955) și „Odă pămintuiui meu" 
(1957), Preludiile și interludiile aces
tor două compoziții ample sint mul
te, și nu o dată ele relevă sunetul 
curat al temelor principale.

Ciclul de versuri publicat sub ti
tlul comun „Odă pămintuiui meu" 
împlinește o construcție poetică ine
dită in peisajul literar al Zilei ; 
odele lui Mihu Dragomir propun o 
viziune nouă a patriei, intr-o sin
teză a cadrului natural cu cel isto
ric și mai ales în lumina unei dra
goste de țară cu sensuri noi — pa
triotismul socialist. Cu toate că șl 
aici ca amploare a construcției pre
domină priveliștile clmpiilor, mun
ților, dealurilor. Dunării, tot timpul 
raportarea se face la demiurgul a- 
cestor locuri — poporul, podoaba 
Cea mai aleasă a pămintuiui româ
nesc, cum conchidea Al. Vlahuță in 
capitolul final din România pito
rească.

Tonului elegiac al „Cintării Româ
niei" lui Alccu Russo ii corespund

Rapsod al patriei, cu o viziune 
complexă asupra devenirii ei, in 
care se îngeamână deopotrivă isto
ria glorioasă de lupte șl contempo
raneitatea. Mihu Dragomir este au
torul uneia dintre cele mal emoțio
nante creații consacrate crucialului 
act revoluționar din August 1944, 
poemele fiind scrise parcă dlntr-o 
răsuflare, cind ca nlșle doine mistui
toare.' cînd în cadențe năvalnice de 
marș, clnd gravate parcă direct in, 
bronz.

întoarcerea armelor esto o operă 
de maturitate, cui poetic tinde să 
exprime idealurile și starea de spirit 
ale unei întregi colectivități. înțele
gerea dialectică a evenimentelor a- 
sigură poeziilor o perspectivă isto
rică bine articulată, poetul reușind 
să comunice in mod strălucit citito
rului sentimentul că „Întoarcerea ar
melor" a răspuns idealurilor politice 
si sociale ale maselor populare, fiind 
un act care se Integrează firesc, cu 
semnificații majore, spiritului revo
luționar al poporului român. „întoar
cerea armelor", ancorată în solul 
evenimentelor memorabile din Au
gust 1944, este deopotrivă și o'viziune 
de ordin istorico-fllozofic asupra 
cursului pe care l-a urmat omeni-

acolo momente se 
hotăra cursul 
unei întregi isto
rii : Da, eu am 
stat In răscrucile 
lumii, / In mijlo
cul gcnezll am 
stat, / rn viscol și 
liniște șl-arșiță și 
moarte, / intr-o 
vale rotlndn-se ca 
un leagăn ciudat. 
(Răscrucile lu
mii).

Viul interes pe 
care-1 manifesta 
omul de o forma
ție culturală soli
dă fa|ă dc cele 
mai diverse îm
pliniri și căutări 
ale geniului u- 
man, patosul po
litic atît de re
ceptiv la tot ceea 
ce se realiza în 

țară, idealul umanist luminos de care 
era însuflețit in versurile, ca si in re
lațiile sale cotidiene cu semenii con
fereau scrisului polivalent al lui Mihu 
Dragomir virtuți dintre cele mai ale
se, tonul principal dlndu-1 în această 
originală orchestrație de idei și senti
mente marea lui încredere in pute
rea demlurgică a poporului român. 
Ceea ce ii îndreptățea să se confe
seze nu o dată patetic și vizionar : 
Aș» sint eu : sorbit mereu de-un 
vis / Privesc în flăcări zile-ntregi 
de-a rindul / șl-n de văd ce singur 
mi-am fost scris, / șl-mi torn in fra
ze de oțeluri, gindul // ...Iubesc cil 
laolaltă toți iubiți, / deși-s nisip in 
vuetul gigantic. / Sint 4ot așa, prie
teni, cum mă știți, / un om al vremii 
noastre, un romantic.

„A patriei cinstire" — îndemnul 
mereu actual al Văcărescului — era 
pentru poezia lui Mihu Dragomir of 
oauză de fiecare zi. un cintec în 
care răsunau deopotrivă dragostea 
pentru leagănul de veacuri al po
porului nostru și mlndria pentru cu
ceririle revoluționare prezente.

Nlculae STOIAN
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de la crearea Frontului Unic Muncitoresc
La Muzeul do istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România s-au 
deschis, joi după-amiază, lucrările 
sesiunii științifice organizate de Aca
demia de științe sociale și politice. 
Academia „Ștefan Gheorghiu" și In
stitutul de studii istorice și Boclal- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R., 
cu prilejul împlinirii a 30 de ani de 
la înfăptuirea Frontului Unic Mun
citoresc din România.

La ședința inaugurală au luat par
te tovarășii Ștefan Voitec, Constan
tin Pirvulescu, Constanța Crăciun, 
Ion Popescu-Puțuri, Ștefan Voicu, 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia.

La lucrări participă oameni de 
știință, cercetători științifici, cadre 
didactice de la institute de cercetare 
și de invățămint superior din țară, 
precum și reprezentanți ai unor in
stitute de cercetare, școli superioare 
de partid și reviste teoretice de pes
te hotare.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat, despre rolul determinant 
al Frontului Unic Muncitoresc în a- 
tingerea obiectivelor luptei antifas
ciste, in înfăptuirea marelui act is-

toric de la 23 August 1944 a vorbit, 
In deschiderea lucrărilor 
tovarășul Leonte R&Utu, 
consiliului de conducere 
al Academiei „Ștefan

In continuare au fost 
referatele științifice : 
unității mișcării muncitorești șl ala 
partidului politic al clasei munci
toare din România" do Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului de 
studii istorice și soclal-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. ; „Experiența 
Partidului Comunist Român in rea
lizarea alianței mișcării muncitorești 
cu forțele democratice și progresis
te In lupta pentru Independență na
țională, progres economic și social" 
de Grigore Comartln, prorector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" ; 
șl Nicolae Petreanu, profesor La Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" ; „Națiu
nea socialistă și rolul ei în dezvol
tarea societății românești contempo
rane" do Ion Ceterchi, vicepreședin
te al Academiei de științe sociale șl 
politice, șl Elena Florea, cercetător 
științific principal la institutul de 
științe politice șl de studiere a pro
blemei naționale.

Lucrările leslunli continuă.
(Agerpres)

sesiunii, 
președinlelo 

și rector 
Gheorghiu**, 

prezentate 
„Tradițiile

Mulțumind pentru 
sesizării" din faptul 
,.Frînă pentru frinele defecte" 
din 28 martie, in care se arăta 
pericolul public pe care 11 pre
zintă autobuzele care circulă 
într-o stare tehnici precară, șe
ful Autobazei T. A. Slatina, ing. 
M. Dumitrache, ne anunță mă
surile luate : desfacerea con
tractului de muncă șoferului 
Victor Mihai și revizorului teh
nic Răduț Ion si imputarea pa
gubelor provocate ; retragerea 
unei gradații pe timp dc trei 
luni revizorilor tehnici D. Mar- 
tinescu și V. Găinușe și meca
nicului Ilie Toma ; retragerea a 
două gradații pe trei luni 
maistrului N. Coman ; retrage
rea unei gradații .pe. două luni, 
șefului de coloană C. Gușoiu ; 
retragerea unei gradații pe o 
lună impiegatului Elena Dumi
trescu. Totodată, semnatarul a- 
dresei subliniază câ faptul di
vers ..a fost prelucrat cu toți pa- 
lariațil, sub luare de semnătu
ră" și ne asigură ci pe viitor 
„totul va merge bine". Cu 
cuvinte, ca pe roate 1

alte

tîrguială!
Cu ocazia obișnuitului 

Băptâminal din Bacău, organele 
de miliție au inițiat o acțiune 
de depistare a unor musafiri 
nepoftiți : speculanți, acandala- 
gii, vintură-lume... 126 persoane 
au fost amendate, alte 65 aver
tizate. iar 16 minori, hoinărind 
fără rost, au fost redațl fami
liilor. Tot cu această ocazie au 
căzut „in plasă" doi autori ai 
unor furtun din avutul obșteac. 
Asemenea acțiuni t«e dovedesc 
bine venite, pentru că tirgurile 
»e cer apărata fără... tlrguialâ.

tlrg

Întîmplare 
tragică

Autobuzul 38—B—5 121 âparți- 
nind de I.T.A. București, con
dus de șoferul Corneliu Maier, 
mergea spre comuna Grindu (Ia
lomița). Încărcat pinâ la refuz, 
călătorii stăteau claia peste gră
madă Din cauza aglomerației, 
ușa din față a autobuzului a 
cedat și o mamă, Împreună cu 
fetița sa. în virstâ de șase ani, 
au căzut din autobuz. Amin- 
două au fost accidentate mortal. 
Urî accident tragic, care readuce 
încă o dată în atenție pericolul 
pe care-1 prezintă supraîncăr
carea unor autobuze.

Timp de 
meditație

Elitabeta Kurti, ca (tfă a 
țlel de meditații, fi, respectiv, 
Adrian Contel Star, ca organi- 
tator de meditații la cooperativa 
„Deservirea'' din Cluj, au „ma- 
ditaf" ei cit au meditat șt au 
pun la cale o afacere In stil 
mare : „umflarea" tarifelor la 
lucrările primite pentru tradu
ceri in limbi străine. Și, ca țl 
cum asta n-or fi fost de ajuns, 
tr>t ei au mai aranjat cu o „co
laboratoare" din Gherla o serie 
de contracte fictive privind u- 
nele traduceri efectuate, chipu
rile. la domiciliu. Una peste alta, 
afacerile sus-menționate e-au 
„tradus" intr-un prejudiciu pro
vocat cooperativei de 30 000 
Acum, toți trei nu se mai ocupă 
nici cu meditații ți nici nu mal 
traduc. „Meditează" la ce-i aț- 
teapti.

»eC-
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Rubricâ redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
,i eoreepondențH .Scinteir

„TRIBUNA 4 LA 90 DE ANI
Se împlinesc 90 de ani de la apa

riția, la Sibiu, a primului cotidian 
românesc din Transilvania, îlarul. 
Tribuna, unul dintre cele mai de 
seamă periodice in limba română. 
Lui nd fiLnțâ intr-o perioadă isto
rică cu deosebite semnificații în 
viața națiunii noastre, cind lupta 
pentru desâvîrșirea statului națio
nal unitar român cunoștea un pu
ternic avînt, determinat nemijlocit 
de cucerirea, in 1877, a independen
ței naționale a României, Tribuna 
sibiană s-a impus, de la bun În
ceput, în conștiința cititorilor săi 
ca o publicație militantă pentru 
Înfăptuirea secularelor și vitalelor 
aspirații de unitate ale poporului 
nostru. Așa cum se preciza in arti- 
colul-program al acestui prestigios 
cotidian, al cărui prim director și 
redactor-responaabil a fost Ion 
Slavici, ziarul își propunea să 
creeze „un teren comun (...}, o 
-Tribună- pentru ioțl" scriitorii și 
publiciștii animați de „conștiința 
de unitate politică a poporului ro
mân". Este demn de subliniat fap
tul câ, devotindu-se unor aseme
nea mărețe idealuri, redactorii și 
colaboratorii Tribunei — ziar de 
atitudine politică militantă, redac
tat de scriitori talentați, cu con
cepții progresiste — au știut in re
petate rinduri să găsească cele 
mai adecvate modalități publicis
tice, prin intermediul cărora au 
formulat realist și convingător 
obiectivele de luptă ale maselor, 
indicind totodată căile eficiente 
pentru atingerea acestora. Cind 
intr-un editorial din 1884 se afir
ma: „...atunci cind ni s-ar pune se
rios întrebarea dacă am dori ori nu 
ca toți românii să fie Întruniți In
tr-un singur stat, n-am sta citușl de 
puțin pe ginduri și ani răspunde că 
da. Și această dorință e pentru toți 
oamenii cu minte un lucru care 
de sine se înțelege, căci el urmează 
de sine din conștiința noastră de 
unitate națională" se exprima în
suși glasul rațiunii și al istoriei. 
Merită să fie, de asemenea, men
ționat că atit Tribuna de la Sibiu 
(1884—1903), cit și Tribuna din 
Arad (1897—1912), continuatoarea 
sa, fără a renega nici un moment 
legitimele aspirații naționale ale 
românilor, au incriminat șovinis
mul ?1 rasismul, pledind statornic 
pentru respectarea drepturilor ce
lorlalte naționalități din Transil
vania, pentru realizarea unui cli
mat de stimă și reciprocă prețuire 
ihtre români, maghiari și sași.

Ocolind capcanele unui regiona
lism îngust, militind pentru unita
tea culturală a tuturor românilor, 
Tribuni și-a făcut un titlu de min- 
drie din promovarea unor creații

artistice de valoare, de pregnantă 
originalitate, inspirate din existen
ța de toate zilele a poporului. 
Marcată, de la primele numere, de 
un fervent cult al creației popu
lare, de un riguros spirit critic, că 
și de dorința de a promova creații 
în consonanță cu aspirațiile po
porului, publicația a repudiat cu 
hotărire producțiile idilice și senti- 
mentaliste, acea „romantică a cio- 
băniei" pe care Slavici o judeca in 
termeni severi — susținind cu con
secvență o literatură izvorită din 
observarea realităților, din investi
garea și. transfigurarea artistică a 
acestora. Cu .o existență tumul
tuoasă. întreruptă în repetâisIcrîiț- 
duri din cauza împrejurărilor'isto
rice vitrege, periodicul și-a găsit, 
de-a lungul anilor, demni conti
nuatori in Tribuna condusă de 
I. Agirbiceanu, intre 1938 și 1940, și, 
îndeosebi, în săptăminalul Tribuna, 
apărut in 1957, la Cluj, intr-o 
Românie nouă, socialistă.

Urmind exemplul generațiilor de 
tribuniști, generații reprezentate 
de nume ilustre : Ion Slavici, G. 
Coșbuc, O. Goga, I. Chendi, I. Agir
biceanu, L. Blaga, E. Isac, redac
torii și colaboratorii de azi ai re
vistei, scriitori și publiciști cu un 
recunoscut prestigiu în rindul citi
torilor au făcut nu o dată dovada 
dorinței lor de a redacta o revistă 
in care să-și afle găzduire lucrări 
artistice de valoare, cu un bogat 
conținut ideologic și uman, așa 
ctim a cerut partidul, 
său general, ’ *
Ceaușescu, 
torilor de 
valorificind 
lată 
vista .. 
ca o veritabilă tribună de educare 
civică și artistică a cititorilor, de 
edificare a conștiinței socialiste. 
Nu poate fi o onoare mal mare 
pentru redactorii și colaboratorii 
revistei decit aceea de a face in 
continuare din paginile Tribunei 
contemporane un viu purtător de 
cuvint ăl înălțătoarelor aspirații ale 
constructorilor socialismului, de a 
milita cu fermitate pentru promo
varea unor creații artistice strins 
legate de realitățile socialiste ale 
patriei, de munca entuziastă, rod
nică a poporului Dentru înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul a) X-lca al partidului.

Cu acest prilej aniversar, Scin- 
tei» urează revistei Tribuna, colec
tivului redacțional și colaboratori
lor săi noi succese în activitatea 
de mare răspundere de înfăptuire 
a sarcinilor puse de partid in fața 
presei, a creatorilor de artă și cul
tură din patria noastră.

de-a
„Tribuna"

uman, 
secretarul 

tovarășul Nicolae 
presei noastre, crea- 
frumos. Neindoios că, 

experiența acumu- 
lungul anilor, re- 

se va afirma

cinema
• Frații Jderi : PATRIA — »; 12; 
1-; 18; 21, BUCUREȘTI — 8.30; 
1L.15; 14,15; 17,15; 20.15.
• Omul din Înalta Societate x 
SCALA — 9; 11,16; 13,30; 18; 18.30; 
20.45. CAPITOL — 9,15; 11,30; 14; 
16,15; 18,JO; 20,43.
• Program de desene animate 
pentru eopil : DOINA — 9,45; 11,15.
• Mai tari decit moartea : DOI
NA — 12,30; 14,45; 17,15; 19,45.
• Valea prafului de pușcă : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30. CASA FILMULUI (bd. 
Magheru nr. 29) — 15; 17,30; 20, 
FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, FAVORIT — 9,13; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Păcală : DACIA — 9; 11,45; 15; 
17,45; 20,30, LIR/\ — 15,30; 19. CO- 
TROCENT — 11; 14; 16.45; 19,15.
• Ce drum să alegi : EXCELSIOR
— 9; 1L15; 13,30; 16; 18.15; 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,30; 20.45. GLORIA — 8.30; 11; 
13,15; 19; 18.15: 20,30. MODERN — 
9; 11,15; 13.30: ie; 18,15; 20,30,
• Trei scrisori secrete : CEN
TRAL — 9,1»; 11,30; 13,45; 16;
18,15 ; 20 30.
• Rlo Lobo : GRIVIȚA — a.«5; 
11,15: 13,30: 15.45; 18.15; 20.30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Valurile Dunării i LUMINA — 
9; 11,15; 12.30; 16; 18,15; 20.30.
• Cldu! : VICTORIA — 9; 12.30; 
16.15; 19,45, VOLGA — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Un comisar acuză : BUZESTÎ
— 9; 11,80; 13,45; 16; 13.30; 20,45,

15,36;

14.30,
16.30,

CI-

AURORA — 9; 11,15; 
13; 20,15. FLACARA - 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Le Mans : ARTA 
17,45; 20.
• Tot orașul vorbește — 
Pădurea de mesteceni — 
Maria Stuart — 18,45: 20,45 : 
NEMATECA (sala Union).
• Călărețul fără cap : BUCEGI
— 15,45; 18; 20.15, MUNCA — 16; 
13; 20.
• Aurul negru din Oklahoma : 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 18: 20,15.
• Țarul Ivan lși schimbă profe
sia : GIULEȘTI — 15,30; 18: 20.15.
• Cea mai frumoasă seară din 
viața mea : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15.
• Al șapteleă cartuș : CRÎNGAȘI
— 16; 18.15. ‘
• Fantastica aventură a Iul „Nep-
»unu : FERENTARI — 15,30; 13;
20,15.
• Uimitoarele aventuri ale îul 
Robinson Crusoe : PACEA — 15,30; 
17,45; 20.
• Clnteeul Norvegiei : MOȘILOR
— 9: 12.30; 16; 19.30.
• Secretul lui Buddha : UNIREA
— 15.45: 18! 20.15.
• Chemarea străbunilor : VITAN
— 15,30: 18; 20,15.
• Porțile albastre ale orașului j 
COSMOS — 15.30: 18; 20.15, PRO
GRESUL — 15.30; 18: 20,15.
• Omul cu creierul transplantat : 
POPULAR — 15.30: 18.
A Ceața : POPULAR — 20.15.
• structura cristalului : VIITO
RUL — 15.30,
• Drumul spre Vest : VIITORUL
— 17,15; 19.45.
• Luna furioasă : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Proprietarii ? ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 13,30; 18; 20,15.

„MUNCA DE PARTID“ 8/1974
Sumarul revistei se deschide cu 

articolele : „1 Mai sub semnul luptei 
pentru accelerarea progresului eco
nomic și social al patriei", „Nucleul 
vital al societății noastre", „înalta 
răspundere partinică in desfășurarea 
activității ministerelor". Laurean Tu- 
lai semnează articolul „Dialog per
manent cu oamenii muncii", iar Flo
rea Drâgne un articol intitulat „U- 
nitatea de acțiune — chezășia victo
riilor clasei muncitoare" (30 de ani 
de la creare» Frontului Unic Mun
citoresc).

La rubrica „In înlimpinare» glo
riosului jubileu al eliberării patriei 
și a celui de-a! Xl-lea Congres al 
P.C.R." ’ este Inserat articolul „In
tensă muncă politică și culturală de 
masă", Jar în cadrul celei Intitulata

„Organizațiile de partid, factor uni
ficator al eforturilor pentru reali
zarea cincinalului in patru ani și 
jumătate" sint cuprinse concluziile 
unei consfătuiri ce a avut loc la 
Comitetul județean de partid Su
ceava pe tema : „Planul pe patru 
ani — pînă la 23 August 1974".

Revista cuprinde, de asemenea, 
numeroase materialo la rubricile : 
„Cum se înfăptuiește rolul conducă
tor al organizațiilor de partid", „Stil 
dinamic și competență în dirijarea 
activității economico-soclale", „Pro
gramul de educație comunistă a 
maselor prinde viață**, „Invățămîn- 
tul de partid și propaganda prin 
conferințe", „Note critice", „Răspun-- 
auri la întrebările cititorilor", „Con
sfătuiri cu cititorii", „Ecouri".

Revista se deschide cu edito
rialul „TOVARĂȘUL nicolae 
CEAUȘESCU CEL DINȚII 
PREȘEDINTE AL ROMANȚEI 
SOCIALISTE".

în cadrul rubricii ÎN ÎNTÎM- 
PINAREA CELEI DE-A XXX-a 
ANIVERSARI A ELIBERĂRII 
PATRIEI, PENTRU ÎNDEPLI
NIREA ÎNAINTE DE TERMEN 
A CINCINALULUI sint publi
cate articolele „Adinclrea specia
lizării producției", de N. NI- 
CHITA și V. SALACE, „Utili
zarea potențialului agriculturii 
dc stat", de N. POPESCU și 
„Diversificarea serviciilor pentru 
populație", de ILIE ALEXE. La 
rubrica „INVESTIGAȚII ȘI SIN
TEZE" sint inserate articolele 
„Forța de atracție a Meilor so
cialismului în lumea contempo
rană", de N. CORBU, „Colabo
rarea țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul planifică
rii", de PETRE NICOLAE, „Sta
bilitatea prețurilor cu amănuntul 
și puterea de cumpărare a popu
lației", de ILIE ȘALAPA, „Fo
losirea judicioasă a fondului na
țional de dezvoltare", de ST. 

•MAGUREAn.-U,: „Corelarea res
ponsabilităților dintre producție 
și comerț", de EUGEN BARAT.

tv
PROGRAMUL I

10.00 — î-.oo Teieșcoaiâ
17.30 Emisiune In limba germană.
19.10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de 6erl : Povestea lui 

Rumcajs.
19.30 Telejurnal.
30.00 România — AnUl XXX — 

Revistă social-politicâ TV
20,23 Avanpremieră.
20.30 Film artistic : „Marea mas

caradă". Regla : Billy Wilder. 
Cu : Kirk Dougla», ian Ster
ling, Robert Arthur.

22.20 24 de ore.

17.30 Telex.
17,33 Avanpremieră.
17,40 Film pentru copil : v,Băieții 

din strada Pal" — producție 
a studiourilor cinematografi
ce din R.P. Ungară. In dis
tribuție : Mari TOrticsik, San
dor Pecsl. Laszlo Kozac. Re
gia : Zoltan Fabri.

19,20 1001 de seri : Povestea 
Rumcajs.

19.30 Telejurnal.
20,00 Tineri interpreți
20.30 o viată pentru o Idee : Gri

gore Antlpa.
2L.00 Bucureștlul — azi.
21,15 Moment coregrafic
21.30 Biblioteca pentru toți : 

Aglrblceanu.
22,13 Dans și muzică de pretutin

deni.

lui

Ion

tatr
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Miclif- 
yosi Inoue (Japonia). Solist : Ga
briel Amlraș — 19.30.
• Opera Română : Don Carlos
— 19.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Chlțimla — 19.30, (saia 
Studio) : Lozul cei mic — 19,30.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottară1’ (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Gluleștl : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă** : Nota 
zero la purtare — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana 8tnzlana
— 15. Nocturn — grup de dan» 
contemporan — 21.30, (sala dln.str. 
Academiei) : Punguța cu doi bani
— 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase** (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar !" — 10.30. (Sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu** : Siciliana — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
19,30.
• Circul „București** : Intllnire la 
circ — 19.30.

LISTA OFICIALĂ’
A LIBRETELOR DE ECONOMII PENTRU TURISM 

IEȘITE CIȘTIGATOARE LA TRAGEREA LA SORTI 
PENTRU TRIMESTRUL I 1974

Nr. 
crt

Nr. libretului 
de economii Clștigul obținut

Valoarea cîștigurilor 
(în Iei)

parțială* totală

1 406-616-36
EXCURSII ORGANIZATE

Excursie la Paris 11 500
2
3
4 
fi

445-1-34 
416-203-20 
459-1-1267 
434-103-571

11 500
11 500
11 500
11 500 67 000

6 441-201-144 Excursie la Roma 9 000
7 459-1-2472 „ x„ 9 000
8 411-216-10 9 000
9 434-103-1140 9 000

10 413-1-879 9 000 45 000
11 435-265-1 Excursie în U.R.S.S. 6 000
12
13
14
13
16

416-1-594 
464-208-142 
438-103-53 
462-1-472 
431-103-966

6 000
8 000
6 000
6 000
6 000

17 434-103-851 6 000
18 413-324-12 6 000 48 000
19 425-127-1 1 Excursie în R.D.G. 6 00020 462-1-875 6 000
21
22

419-268-5 
402-1-32

6 000
6 00023 426-1-32 .. 6 000

25
417-218-26 
431-103-727 fi

6 000
6 00028 410-118-5 6 000 48 000

27
28

445-2-149 
431-106-614

EXCURSII 
INDIVIDUALE

6 000
6 00029 460-1-588 6 000

30 464-1-288 6 000
31
32

410-805-10 
416-215-173

6 000
6 000

33 424-1-227 6 000
34 427-137-246 6 000
35 409-211-71 6 000
36 416-1-230 6 000
37 431-106-490 6 000
38 462-207-337 6C0039
40

421-1-62 
423-209-24 6 000

6 000
41 419-203-24 6 000'42 413-1-60 6 00043 409-1-964 6 00044 428-201-63 6 00045 442-1-69 6 000
46 419-1-78 6 00047
48

444-203-30
436-208-97 6 000

6 00049 455-202-65 6 000
50 42.1-1-169 6 000
51 461-205-728 6 00052 466-1-473 6 00053 434-103-517 6 00054 459-1-GO 6 000
55 459-1-3266 6 00056 460-1-1044 ,, 6 00057 1 465-1-36 .. 6 000 186 000

TOTAL 57 CÎȘTIGURI IN VALOARE DE LEI 334 500

Ciștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cel care în locul excursii
lor individuale ciștigate doresc 
excursii organizate au obligația să 
se prezinte în cel mult 30 zile de la 
data tragerii lâ sorți la Sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru îndeplinirea

formalităților necesare efectuării Ex
cursiei.

In cazul neprezențării în termen 
sau al neefectuării excursiei, âtît 
pentru excursiile organizate cît șl 
pentru cel^ individuale clștigurile se 
plătesc In numerar.

Articolul „Diminuarea consumu
lui de combustibil in centralele 
electrice de termoficare", de 
IOAN MUNTEAN, formează 
conținutul rubricii „POLITICA 
ENERGETICA". VICTOR TU- 
FESCU șl IOANA ȘTEFANES- 
CU semnează articolul „Depla
sările Interjudețene ale forței de 
muncă" găzduit la rubrica 
„ANUL MONDIAL AL POPU
LAȚIEI". Rubrica „DEZBA
TERI" cuprinde articolele „Ori
entări comparate în prognozele 
economice naționale : I Mobi- 
luri și repere ale studiilor de 
prognoză" șl „Integrarea balan
ței legăturilor dintre ramuri în 
lucrările de fundamentare a pla
nului și în sistemul informațio
nal statistic" (IV). Articolul 
„Realizări șl perspective în dez
voltarea agriculturii", de SANDU 
COSTACHE este Înserat la ru
brica „CONSULTAȚII".

La rubrica „SESIUNEA CO
MISIEI ECONOMJCE A O.N.U. 
PENTRU EUROPA". RADU 
NEGRU semnează studiul „Pro
gresul tehnic, factor motor al 
dezvoltării și cooperării econo
mice europene".

În Continuare, revista conține 
alte numeroase rubrici.

Lista oficială
a libretelor de economii 

pentru construirea de locuințe 
Ieșite eiștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul I 1974

17 cîștiguri in valoare

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Valoarea 
cîștigurilor
par
țiala

I to-
1 tală

1 859-1-694 40 000 40 OOC
2 866-1-830 20 000 20 000
3 846-1-116 15 000
4 859-1-5264 15 000
5 855-201-68 15 000
8 815-1-1331 15 000
7 841-201-240 15 000
8 831-103-904 15 000
9 S34-103-13M 15 000

10 838-103-704 15 000
11 835-1-316 15 000
12 809-1-1508 15 000
13 824-1-433 15 000
14 812-1-25 15 000
13 866-1-803 13 000
16 859-1-4359 15 00017 860-201-505 15 000 225 000

totală de lei 285 00G

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursale și filiale C.E.C.

Titularii libretelor ieșite câștigătoa
re pot folosi clștigurile obținute pen
tru a contracta, în condițiile Legi! 
nr. 4/1973, prin unitățile ai căror sa- 
lariați sint, construirea de locuințe 
proprietate personală.

Lista oficială
a libretelor de economii cu cîștiguri 

in materiale de construcție 
ieșite eiștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul I 1974

23 cîștiguri in valoare

1 N
um

ăr
ul

1 cur
en

t Numărul 
libretului 

de economii

Valoarea 
cîștigurilor

parțială totală

1 920-130-144 15 000 15 000
2 917-217-139 10 000 10 000
3 913-714-144 5 0004 923-201-70 5 0005 958-205-153 5 0006 902-204-26 5 0007 913-206-60 5 0008 920-267-138 5 0009 952-208-85 5 00010 904-423-97 5 000

11 906-201-52 5 00012 916-237-38 5 00013 918-615-151 5 00014 903-822-56 5 00015 921-114-112 5 00016 910-260-23 5 00017 911-228-9 5 00018 920-614-177 5 00019 962-255-16 5 00020 918-619-10 5 000
21 904-423-128 5 00022 925-414-12 5 00023 9Q5-516-31 5 000 105 000

totală de lei 130 000

Titularii libretelor de economii 
eiștigătoare trebuie să se prezinte în 
tel mult 30 zile de la data tragerii 
la sucursalele și filialele C.E.C. pen
tru a II se elibera adeverințele nece
sare procurării materialelor de con
strucție.
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DEJUN ÎN ONOAREA PRIMULUI MINISTRU Al FINLANDEI Cronica zilei

Toastul primului ministru
al guvernului român

izita oficiali a primu- 
vic expre- 
icendent al 

și priPte- 
itre Republica So
ți Republica Fin

iri evoluția acestor raporturi, mo
mente de Însemnătate excepțională 
au marcat vizita In Finlanda n pre- 
9 -dintelui Nicolae Ceaușescu In vara 
anului 1971, precum și cea efectuată 
în România ele președintele Urho 
Kekkonen in 1961. Convorbirile din- 
t~e cei doi președinți, hotâririle adop- 
•ste au dat un impuls viguros dez- 
‘ 'Rării legăturilor mmâno-finlando- 
2c pe multiple planuri, au deschis 
noi perspective raporturilor prie te
ns* i dintre țările și popoarele noas
tre, inscriindu-se. totodată, ca va
loroase contribuții la accentuarea 
cursului spre destindere, cooperare și 
securitate In Europa și in intreaga 
lume.

Pe plan politico-diplomatic, rela- 
i. '.o româno-finlandeze se desfășoa
ră in mod pozitiv. Apreciem, de a- 
s menea, progresele realizate în co
laborarea noastră economică ; s-au 
amplificat și diversificat schimburile 
de mărfuri, au fost abordate, sub 
auspicii favorabile, acțiuni de coope
rare in sectoare prioritare ale in
dustriei : legăturile economice . _ 
mâno-finlandezc beneficiază de ca
drul instituțional adecvat creat prin 
înființarea Comisiei mixte de coope
rare economică, industrială și teh-

ro

mi
Toate acestea constituie deopotrivă 

motive de reală satisfacție și îndemn 
pentru continuarea eforturilor comu- 
r.e in vederea identificării unor noi 
domenii de interes reciproc, suscep- 
tibile să întărească stabilitatea co
laborării româno-finlandeze și să-i 
deschidă perspective tot mai largi 
pe plan economic și tehnico-științi- 
fic. Începerea negocierilor pentru în
cheierea Acordului pe termen lung 
de colaborare economică, industrială 
și tehnică, a Acordului de garantare 
reciprocă a investițiilor, precum și 
a celui de evitare a dublei impuneri 
reflectă hotărirea comună de a ri
dica pe un plan superior relațiile 
economice bilaterale.

Salutăm cu satisfacție faptul că re
lațiile noastre științifice, culturale, 
artistice și turistice au cunoscut și 
ele o continuă amplificare și diver
sificare. Rezultatele bune obținute in 
ultimii ani in aplicarea programelor 
de schimburi științifice și culturale, 
oglindind dorința celor două popoare 
de a «e cunoaște mai bine, au făcut 
posibilă încheierea Acordului cultu
ral intre țările noastre pe care voi 
avea plăcerea să-l semnez împreună 
cu dv. în aceste zile.

In continuare, primul ministru al 
guvernului român s-a referit la coor
donatele majore ale politicii noastre 
externe.

Așa cum arăta recent președintele 
Nicolae Ceaușescu, „punem la baza 
relațiilor noastre cu celelalte state 
principiile independenței și suvera
nității. egalității in drc-pturi, neames- 
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, eliminarea forței și 
amenințării cu forța ca mijloc de re
zolvare a diferendelor și litigiilor, 
respectarea dreptului sacru al fiecă
rei națiuni de a-și decide de-sine- 
stătător calea dezvoltării economico- 
sociale. de a fi stăpină pe destinele 
sale. Considerăm că numai pe baza 
acestor principii și norme se poate 
asigura o colaborare neîngrădită intre 
toate statele, in interesul fiecăruia 
in narte și al cauzei progresului și 
civilizației umane in ansamblu, se 
poate evita izbucnirea unei noi con
flagrații mondiale, se poate clădi o 
lume a păcii și prieteniei.

Unul dintre obiectivele principale 
ale politicii noastre externe constă 
in participarea activă la Înfăptuirea 
securității in Europa. Am pornit și 
pornim, in această privință, de la un 
imperativ major al zilelor noastre, 
de la necesitatea, viu resimțită de 
popoarele europene, a statornicirii 
pe continent a unor relații noi intre 
state. întemeiate pe încredere, egali
tate și respect reciproc, a asigurării 
cadrului pentru o largă și neingră. 
d'.tă colaborare economică, tehnico- 
ș'iințifică și culturală intre toate ță
rile. fără deosebire de orinduire 
socială, astfel incit fiecare națiune sâ 
aibă sentimentul deplinei securități, 
certitudinea că se poate dezvolta la 
adăpost de orice ingerințe, amestec 
sau agresiune.

Așa cum se știe, țara noastră a 
hiat parte activă, de la început și 
pină in prezent, la pregătirea și des
fășurarea lucrărilor conferinței ge- 
neral-europene, fiind hotărită să facă

ci înainte lotul pentru reușita 
« acestei reuniuni.
ce se impune. In momentul 
ește accelerarea lucrărilor 

pentru încheierea În cel mai scurt 
timp a fazei a Il-a a conferinței și 
adoptarea unui document final cit 
mat angajant. Conslderâm câ este 
nu numai necesar, dar și pe deplin 
posibil, ca cea de-a III-a ctapA a 
conferinței, cu reprezentarea statelor 
J.i nivelul cel mai înalt, sâ »e des
fășoare la Helsinki Încă In cursul 
acestui an și cit mal curind posibil. 
Desigur, in conferința europeană ve
dem nu un punct terminus, ci un 
jalon in procesul evolutiv de stator
nicire ?i dezvoltare a unor relații 
noi, de încredere și bună vecinătate 
pe continent.

Este evident că nu poate fi rea
lizată destinderea și securitatea fără 
adoptarea unor măsuri eficiente de 
dezangajare militară și dezarmare, 
aspect esențial al problematicii ce 
confruntă Europa, precum și întrea
ga omenire. Tn ce o privește. Româ
nia este hotărîtă să-și aducă și în 
viitor contribuția la cauza dezarmă
rii generale — in primul rind a ce
lei nucleare. Apreciem câ trebuie 
depuse eforturi concertate, dc către 
statele lumii, astfel Incit, treptat, 
prin măsuri realiste, sumele enorme 
destinate pentru cheltuieli militare 
să fie folosite în scopuri pașnice, 
contribuind Ia progresul economic și 
social al tuturor popoarelor.

Este bine cunoscută poziția guver
nului român față de problemele O- 
rientului Apropiat. România consi
deră necesar și posibil ca aceste pro
bleme să-și găsească o rezolvare de
finitivă și durabilă, pe calea nego
cierilor ; reglementarea viabilă a con
flictului impune aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967. retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile ocupate, recu
noașterea dreptului la existență in
dependentă a tuturor statelor din 
regiune și respectarea dreptului po
porului palestinean de a-și hotărî 
singur destinul, inclusiv de a-și con
stitui propriul stat.

Ca membră activă a Organizație* 
Națiunilor Unite, țara noastră con
sideră drept o necesitate a contem
poraneității ca, în conformitate cu 
vocația sa universală și principiile 
Cartei, organizația să-și sporească 
rolul și eficiența in asigurarea și 
menținerea păcii, în garantarea secu
rității internaționale, lulnd în dez
batere și soluționind problemele ma
jore ale vremurilor noastre.

Ca țară socialistă în curs de dez
voltare, România este profund inte
resată în eliminarea rapidă a deca
lajelor ce se mențin încă intre ță
rile dezvoltate și cele mai puțin dez
voltate. Avem convingerea că pro
blema de importanță primordială 
pentru viitorul civilizației umane — 
a resurselor de materii prime și e- 
nergie — își poate găsi soluții de du
rată. pe baza normelor justiției și 
echității internaționale. Progresul e- 
conorriic și social al tuturor țârilor, 
indiferent de mărime și nivel de dez
voltare, reclamă accesul liber la sur
sele de materii prime și energie, în 
condițiile respectării dreptului suve
ran al fiecărui popor de a dispune 
de bogățiile naționale, astfel îneît e- 
forturile proprii să ducă la rezultate 
cit mai mari și eficiente în cadrul 
diviziunii internaționale a muncii.

Ne bucură faptul — a spus vorbi
torul — că și în problemele vieții 
internaționale actuale, punctele de 
vedere ale țărilor noastre converg 
spre promovarea spiritului de cola
borare și destindere, spre asigurarea 
unul climat de pace, securitate $1 
progres în Europa și în lume — fapt 
care favorizează, desigur, cooperarea 
româno-finlandeză și De acest teren. 
Folosim prileiul de față pentru a 
exprima satisfacția noastră față de 
buna conlucrare dintre reprezentan
ții României și Finlandei in pregă
tirea și desfășurarea Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Eu
ropa. în diferite organizații interna- 
t!onale și în primul rind In cadrul 
Organizației Națiunilor Unite. Nu
trim speranța că această cooperare 
va fl în viitor și mai intensă și mal 
fructuoasă, spre folosul celor două 
tari și ponoare, al păcii și progresu
lui social in lume.

Exprimindu-și convingerea că vi
zita primului ministru ai Finlandei 
in România, convorbirile care vor 
avea loc vor marca un important pas 
în direcția extinderii și diversifică
rii raporturilor de colaborare multi
laterală româno-finlandeze, consti
tuind un nou aport la cauza păcii șl 
înțelegerii internaționale, primul mi
nistru Manea Mănescu a toastat în 
sănătatea președintelui Republicii 
Finlanda, Excelența Sa domnul Urho 
Kekkonen, a primului ministru fin
landez și a soției sale, a tuturor ce
lor prezenți.

Depunerea unei coroane de flori
în cursul după-amiezii, premierul 

finlandez Kalevi Sorsa a depus o co
roană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

Premierul Kalevi Sorsa ți persoa-

r.ele oficiale române și finlandeze, 
care au asistat la solemnitate, eu 
păstrat un moment de reculegere. 
Apoi a fost vizitată rotonda monu
mentului.

(Agerpres)

RECEPȚIE OFERITĂ OE AMBASADORUL 
FINLANDEI LA BUCUREȘTI

Ambasadorul Finlandei la Bucu
rești. Pentti Martin Suomela. a ofe
rit, joi seara, in saloanele ambasa
dei. o recepție cu prilejul vizitei 
oficiale in țara noastră a primului 
ministru finlandez, Kalevi Sorsa, șl 
a soției sale.

La recepție au luat parte Manea 
Mănescu, prim-ministru al guvemu-

lui, cu soția, ministrul afacerilor ex
terne și alți membri ai guvernului, 
reprezentanți al 
trale.

Au participat, 
soanele oficiale
premierul finlandez.

unor instituții cen-

de asemenea, per- 
care 11 însoțesc pe

(Agerpres)

Toastul primului ministru
al Finlandei

Tn toastul său de răspuns, după ce 
fi exprimat mulțumiri pentru cuvin
tele amicale ce l-au fost «dresate, 
primul ministru «1 Finlandei a spus :

Dezvoltarea favorabilă a relațiilor 
prietenești intre Finlanda șl Româ
nia a continuat in ultimul timp, s-a 
intensificai chiar. La această dezvol
tare avantajoasă nu contribuit vizi
tele șefilor dc state in România șl 
in Finlanda. Vizita președintelui 
Kekkonen in România în 1969 și vi
zita președintelui Ceaușescu in Fin
landa, In 1971, au pus bazele dezvol
tării și creșterii relațiilor flno-româ- 
ne. care au devenit foarte bune și 
solide. Do asemenea, vizitele recipro
ce Ia diferite niveluri au prilejuit, 
prin contacte personale, apropierea 
dintre cele două țări, adincind in 
acest fel mai buna lor cunoaștere, 
spre avantajul fiecăreia dintre ele.

Contactele dintre cele două țări in 
ultimul timp au devenit mai intense, 
mii de turiști finlandezi au putut cu
noaște minunata dv. țară, natura sa 
înfloritoare și oamenii săi prietenoși.

Relațiile comerciale intre Finlan
da și România s-au dezvoltat, de a- 
temenea, în mod favorabil. Acest 
fapt s-a manifestat in special in a- 
nii „deceniului 70", cind comerțul 
nostru cu România a crescut com
parativ cu nivelul anilor deceniului 
precedent.

Ar trebui — a subliniat primul mi
nistru al Finlandei — să găsim noi 
mijloace pentru creșterea simțitoare 
n volumului comerțului. Alături de 
comerțul tradițional, acordul de co
laborare economică, industrială și 
tehnică încheiat intre cele două țări 
deschide noi șt largi perspective. 
Prin politica sa de import, Finlanda 
a creat din partea sa condiții favo
rabile pentru creșterea volumului 
Importului din România. acordind 
României în noiembrie 1973 regimul 
vamal preferențial, iar în luna mar
tie 1974 eliminind o parte remarca
bilă din restricțiile sale cu privire 
la importul mărfurilor românești.

Noi constatăm cu satisfacție că 
perspectivele de viitor ale relațiilor 
economice fino-române sint îmbucu
rătoare. Relațiile amicale dintre ce
le două țări și structura vieții eco
nomice, care se completează in mod 
fericit, formează o bază excepțională 
pentru excelenta lor dezvoltare.

Luînd in considerare in special 
procesul de industrializare puternică 
atit în Finlanda, cit și în România 
și dorința noastră de a stringe re
lațiile comerciale, avem mare încre
dere in posibilitățile de lărgire a 
schimburilor economice intre Finlan
da și România. Desigur, convorbirile 
ce vor avea loc in decursul acestei 
vizite se vor arăta fructuoase.

Vorbind despre schimburile cultu
rale dintre Finlanda și România, 
oaspetele a subliniat că ele s-au dez
voltat in mod favorabil. Contactele 
și colaborarea in diferite domenii au 
adincit înțelegerea dintre țările 
noastre — a spus el. In ceea ce ne 
privește, sintem gata să dezvoltăm in 
continuare colaborarea și schimbu-- 
rile reciproce. Rezultatele bune ob
ținute ne încurajează să lărgim și să 
adincim contactele realizate ; vom 
extinde, totodată, colaborarea cultu
rală in acele domenii in care nu a 
existat Încă.

Primul ministru finlandez s-a re
ferit apoi la probleme ale vieții po
litice internaționale actuale.

După cum este cunoscut — a 6pus 
el — guvernul finlandez a acordat 
o importanță deosebită Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa, care din toamna trecută s-a 
concentrat la Geneva. într-o fază de 
negocieri pe comitete. Este vorba de 
o conferință caracterizată ca istorică, 
unde se încearcă pentru prima oară 
să se rezolve, prin eforturi comune, 
problemele cele mai esențiale privind 
securitatea și colaborarea pe vechiul 
continent. De asemenea, pentru pri
ma oară participă la aceste delibe
rări, in calitate de participanți egali, 
aproape toate țările europene, State
le Unite și Canada. Este demn de 
remarcat că această conferință are 
loc in afara blocurilor militare, fapt 
care a fost constatat in mod expres 
la Helsinki, într-o recomandare fi
nală acceptată In iulie 1973.

Guvernul finlandez — a spus 
oaspetele — a remarcat contribuția

fonrte activă și puternică a delega
ției române la Geneva. In cursul lu
crărilor pe comitete, cu privire la 
aproape toate grupele de probleme. 
De asemenea, se poate constata că 
delegațiile finlandeză și română au 
găsit mai multe puncte de vedere 
comune cu privire la chestiunile dis
cutate. In consecință, cele două de
legații au acordat importanță fap
tului că, in scopul dc a asigura vii
toarea dezvoltare a destinderii în 
Europa, ar fi foarte important de a 
se Încerca să se găsească încă de pe 
acum un cadru Înăuntrul căruia 
procesul de securitate și cooperare 
să poată continua și după încheierea 
cu succes a celei dc-a III-a faze a 
conferinței.

Guvernele celor două țări consi
deră câ securitatea eficace a conti
nentului nostru și colaborarea me
reu crescindă in toate domeniile 
umane sint scopuri care cer și in 
viitor eforturi mutuale continue, 
care ar trebui depuse intr-o formă 
adecvată, ca măsuri consecutive ale 
procesului inițiat de conferință.

Guvernul finlandez este de părere 
că faza pe comitete de la Geneva 
s-a dezvoltat in mod pozitiv, cu 
toate multele sale dificultăți și, încă 
Înainte de pauza survenită cu oca
zia sărbătorilor, conferința a atins 
un progres remarcabil, chiar în 
unele probleme dificile — ceea ce 
suscită un optimism prudent cu pri
vire la lucrările ulterioare ale celei 
de-a II-a faze. Sperăm că dezvol
tarea va continua intr-o manieră și 
mai favorabilă și că cea de-a III-a 
fază a conferinței va putea fi ți
nută cit de curind, în cursul acestei 
veri, la nivelul cel mai înalt. Capi
tala Finlandei, Helsinki, care va fi 
sediul fazei finale a acestei impor
tante conferințe, va fi gata de a 
găzdui și primi inalții oaspeți și va 
face tot posibilul pentru reușita 
perfectă a celei de-a III-a faze.

In era armelor nucleare — a spus 
apoi primul ministru finlandez — 
umanitatea a trebuit să admită că 
pacea este indivizibilă. Pentru a 
face mai binecunoscut acest fapt, 
s-au schimbat în mod' temeinic re
lațiile intre popoare, în domeniul 
politicii de securitate.

Unele evenimente din ultimul 
timp ne-au arătat că am atins, in 
cooperarea internațională și in do
meniul economic, o situație in care 
schimbările rapide și profunde cu 
privire la sistemul economic interna
țional actual sint indispensabile. Se- 
siunea specială a O.N.U. a fost con
vocată sub semnul problemelor eco
nomice, căci se admite pretutindeni, 
atit in țările in curs de dezvoltare, 
cit și in țările industrializate, că 
decalajul intre țările bogate și sărace 
6e adincește și că. fără o colaborare 
eficace, omenirea riscă să-și pericli- . 
teze securitatea comună. Sintem, in 
domeniul politic-economic, intr-o si
tuație care cere o responsabilitate 
mutuală, dictată de interdependența 
popoarelor, pentru a rezolva proble
mele care ne stau în față. In lumea 
de astăzi, nici o națiune nu se poate 
izola de această responsabilitate, cău- 
tindu-și doar propria sa pace și pro
pria sa bunăstare. Aceste idei sint 
actualmente indivizibile in gradul cel 
mai înalt. In ceea ce o privește, Fin
landa împărtășește o asemenea con
cepție de a crea un nou sistem care 
va avea in vedere interesele tuturor * 
popoarelor într-un mod just șl egal. 
Considerăm că o expresie de voință 
politică, din partea Organizației Na
țiunilor Unite, va însemna un pas 
hotăritor în eforturile practice de a 
se realiza o colaborare economică 
egală și valoroasă pentru ambele 
părți.

Apreciez că această vizită îmi va 
oferi ocazia de a adinei cunoștința 
personală cu țara dv., cu poporul său 
și conducătorii săi politici.

In încheiere, primul ministru al 
Finlandei, Taisto Kalevi Sorsa, a 
toastat in sănătatea președintelui Re
publicii Socialiste România, Exce
lența Sa Domnul Nicolae Ceaușescu, 
în sănătatea primului ministru al gu
vernului român, Manea Mănescu și 
a soției sale, a tuturor celor prezenți, 
pentru fericirea și succesul poporului 
român și pentru prietenia dintre po
poarele finlandez și român.

Cu ocazia celei de-a X-a aniver
sări a creării Republicii Unite Tan
zania, George Mbcovcbcu, ministrul 
afacerilor externe al țării noastre, a 
trimis o telegramă de felicitare lui 
John Malecela, ministrul 
externe al Tanzaniei.

★
Joi la amiază a sosit la 

Enrique Sanchez Barona. ___
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Ecuador in Repu
blica Socialistă România.

Excelen{ci Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

din

în legătură cu reluarea cursurilor
universitare după vacanță

Mlnisterul Educației si învățămin- 
tului anunță că reluarea cursurilor

universitare după vacantă se va face 
luni, 6 mai a.c.

afacerilor

București 
noul am-

laLa București a avut loc, joi 
amiază, semnarea înțelegerii de co
laborare in domeniul activității edi
toriale și de difuzare a cărții, pe 
anii 1974 și 1975, Intre direcțiile de 
resort din Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste al României și Mi
nisterul Culturii și Artei al Poloniei.

★
Cu ocazia celei de-a 26-a aniver

sări a creării statului Israel, amba
sadorul acestei țări la București, 
Yochanan Cohen, a oferit, joi după- 
amlazft, o recepție.

Au participat Teodor Vasiliu, mi
nistrul justiției. Ion Cosma, ministrul 
turismului. Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat La Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, personalități 
vieții cultural-artistice. Au fost 
față șefi de misiuni diplomatice 
creditați la București.

Cu același prilej, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Yochanan 
Cohen, a rostit, joi seara, o cuvin- 
tare la posturile noastre de radio șl 
televiziune.

ale 
de 
a-

★
Cu prilejul apropiatei sărbători a 

Zilei Naționale a Olandei, joi a 
avut loc, în Capitală, o seară cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea.

La manifestare au participat An
drei Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din M.A.E., oa
meni de artă și cultură, un nume
ros public.

A luat, de asemenea, parte Pieter 
V. Putman-Cramer, ambasadorul O- 
landei la București.

Cu acest prilej. Mircea Moarcăș, 
redactor-șef adjunct la ziarul „Româ
nia liberă", a Împărtășit impresii 
de călătorie din Olanda.

(Agerpres)

Teri In țară : Vremea a fost relativ 
călduroasă. Cerul, variabil in primele 
ore ale dimineți*.. s-a acoDerit treptat 
In toată țara- Viatul a suflat slab pînâ 
ia potrivit. Temperatura aerului la ora 
J4 oscila între li grade pe litoral șl 
20 de prade ia Botoșani șl Muser.l. In 
București J Vremea a lost reiativ cal

dâ. cu cerul mai mult nqro*. Vfntul â 
suflat slab, plnâ la potrivit Tempera
tura maximă a atins 1S grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 șl 28 aprilie. In țari : Cerul va n 
variabil, mai mult noros. Vor cădea 
ploi locale, mal frecvente In jumătatea 
de nord-vest a țârii. Vint potrivit cu 
intensificări de scurtă durată. Tempera
tura in scădere spre sflrșitul interva
lului. Minimele vor oscila Intre zero șl 
10 grade, iar maximele intre 10 și 50 de 
grade. în București : Cerul va fi va
riabil, mai mult noros, favorabil ploU 
de scurtă durată. VInt potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă.

x ■»
Iubite domnule președinte,
Este o datorie plăcută pentru mine de a vă transmite dumneavoastră, 

guvernului și poporului Republicii Socialiste România sincerele mulțu
miri ale guvernului șl poporului Grenadei pentru amabilele cuvinte de 
bun venit în comunitatea națiunilor și asigurările de cooperare priete
nească oferite de țara dumneavoastră.

Fiind profund conștiențl de rolul important pe care țara dumneavoas
tră îl joacă în desfășurarea evenimentelor internaționale șl promovarea 
principiilor păcii și prieteniei, noi sînțem copleșiți de gestul dumnea
voastră de prietenie și sintem dornici să stabilim relații strînse și pline 
de semnificație intre cele două țâri ale noastre.

Cu cele mai bune urări,
E. M. GAIRY

Prlm-ministru

Prezentarea de condoleanțe
la Ambasada Republicii Austria

Joi dimineața, la Ambasada Repu
blicii Austria, tovarășii Ștefan Vol- 
tec, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Manea Mănescu, prim-minislru 
al guvernului. Miron Constantinescu, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, Ion Pățan, vlceprim-ministru 
al guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, au exprimat.

in numele președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, condoleanțe ambasadoru
lui Werner Sautter, în legătură' cu 
încetarea din viață a președintelui 
federal al Republicii Austria, dr. 
Franz Jonas.

S-a păstrat apoi un moment de re
culegere in fața portretului Îndoliat 
al lui Franz Jonas și s-a semnat in 
cartea de condoleanțe.

Plecarea delegației Uniunii Socialiste Arabe
Delegația Uniunii Socialiste Arabe 

din Republica Arabă Egipt, condusă 
de Youssef Kamel Abdel Aziz, 
membru al Secretariatului C.C. al 
U.S.A., președintele Comisiei de dis
ciplină, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită in țara noas
tră, a părăsit, joi dimineața, Capi
tala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tova
rășii Mihai Gere, membru supleant

al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Nicolae Guină, 
ședințele Colegiului central de 
tid. Constantin, Vasiliu, 'adjunct 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
drei Păcuraru, șef de sector la
al P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Osman Assal, am
basadorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

pre- 
par- 

de 
An- 
C.C.

(Agerpres)

Lucrările celei de-a XXIX-a sesiuni
a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa

Lucrările Comisiei 
O.N.U pentru Europa au 
fază finală.

Joi au fost încheiate 
comitetelor sesionale, in 
rora .....................

Economice 
intrat în

dezbaterile 
. . cursul că-

a fost trecut in revistă pro
gramul de activități ale comisiei in 
domeniile cele mai importante ale 
colaborării europene, cum ar fi coo
perarea tchnico-științifică, indus
trială, pe tărimul energeticii, trans
porturilor, protecției mediului în
conjurător și altele. în ultima sa 
ședință, comitetul actualei sesiunea 
aprobați activitățile desfășurate pină 
in prezent de comisiile subsidiare și 
a prefigurat direcțiile principale de 
lucru pentru perioada următoare.

In cursul după-amiezii, la ședința 
plenară a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa, a fost prezentat ra
portul de activitate al comitetului 
actualei sesiuni, document care a fost 
aprobat în unanimitate.

în același cadru, delegația țării 
noastre a supus atenției plenarei un 
proiect de rezoluție privind crește
rea contribuției Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa la edifica
rea securității și cooperării pe conti
nent, document la care s-au raliat, 
În calitate de coautoare, 18 țări — 
Austria, Canada, Cehoslovacia. Cipru, 
Elveția, Finlanda. Franța. R.F. Ger
mania. Grecia. Irlanda, Italia, Iugo
slavia, Marea Britanie, Norvegia, Po
lonia, Suedia, S.U.A., Turcia — ceea 
ce reprezintă mai mult de jumătate 
din numărul membrilor comisiei. Pe 
marginea acestui document, repre
zentantul țării noastre. Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, a arătat că idqea de 
bază a rezoluției evidențiază largile 
posibilități existente pentru promo
varea cooperării economice, schim
burilor comerciale, a colaborării în 
domeniul științei și tehnologiei, pen
tru consolidarea climatului de pace 
și securitate in Europa și in întrea
ga lume. După părerea delegației 
române, important este faptul că la 
actuala sesiune de la București s-a 
manifestat clar voința statelor mem
bre de a da un nou impuls activită
ților comisiei, ca și dorința de a se 
angaja mai activ In identificarea 
căilor practice de realizare a obiec
tivelor .majore de cooperare care 
stau în fața acestui organism al 
O.N.U. Un motiv de satisfacție pen
tru delegația română — a arătat 
vorbitorul — este faptul că, in cursul 
consultărilor care au avut loc cu re
prezentanții tuturor statelor membre, 
s-a evidențiat existența unui spirit 
nou ce poate stimula activitatea de

viitor a comisiei. Luind inițiativa de 
a prezenta acest proiect de rezolu
ție. România pornește de la poziția 
sa constantă conform căreia O.N.U. 
și organismele sale trebuie să-și 
aducă o contribuție tot mai însem
nată la rezolvarea marilor probleme 
internaționale. Mulțumind statelor 
care s-au raliat la această revoluție 
în calitate de coautoare, reprezen
tantul român și-a exprimat convin
gerea că documentul, în forma sa 
actuală, va Întruni acordul tuturor 
țărilor membre ale comisiei.

in onoarea part ici pan ților la lu
crările celei de-a XXIX-a sesiuni * 
Comisiei Economice O.N.U. pen
tru. Europa, Miloslav Hruza, pre
ședintele acestui organism, a oferit, 
joi seara, o recepție. Au luat parte 
șefii delegațiilor prezente la această 
sesiune, reprezentanți ai unor orga
nisme ale O.N.U. la București, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră.

(Agerpres)

ȘTIINȚA
propulsor al progresului

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL Finala europeană intercluburi Finalele universitare
Bayern Atletico ale „Cupei tineretului"

Trofeul „Cupa campionilor euro
peni" șî-1 vor disputa formațiile 
Bayern MQnchen și Atletico Madrid. 
Fotbaliștii din Mtinchen se califică 
pentrd a doua oară in finală, elimi- 
nind de data aceasta cunoscuta for
mație maghiară Ujpesti Dosza, după 
un 6cor egal (1—1) in prima partidă 
și victorie cu 3—0 in meciul retur. 
Cele trei puncte au fost înscrise de 
Tortensen, Gerd Milller și Horvath 
(autogol). Evoluind fără mai mulți 
titulari (suspendați în urma inciden
telor de la Glasgow), Atletico Ma
drid a Învins, totuși, cu 2—0 (0—0) 
pe Celtic, prin golurile marcate de 
Luis și Adelardo.

In finala „Cupei cupelor" este 
prezentă pentru prima oară o echipă 
din R. D. Germană, F. C. Magde
burg, care a eliminat cunoscuta for
mație portugheză Sporting Lisabona 
(1—1 în primul meci ; 2—1 in cel 
de-al doilea). Cealaltă finalistă este 
echipa A. C. Milan. In meciul retur 
cu Borussia Moenchengladbach, mi
lanezii au pierdut cu 0—1 (in urma 
unui autogol al lui Sabadinl), dar vic
toria cu 2—0, obținută pe teren pro
priu, le-a asigurat calificarea.

în sfîrșit. în „Cupa U.E.F.A." fi
nalistele sint două formații de repu
tație internațională : Fejenoord Rot
terdam șl Tottenham Hotspur. Fotba-

terminat la egali- 
doilea meci cu 
dar victoria fusese 
prima intilnlre cu

liștii olandezi au 
tate : 2—2 al
V. f. B. Stuttgart, 
de partea lor In 
2—1.

Finala „Cupei __
peni" se va disputa la Bruxelles, la 
15 mai, iar finala „Cupei Cupelor" 
la Rotterdam, la 8 mai. Cele două 
meciuri ale finalei „Cupei U.E.F.A.*1, 
se vor desfășura la 22 —*! ' ; ’
joc) și 29 mai (partida

★
Ieri s-a înapoiat în ______ ___

lecționata de fotbal a țării noastre, 
care a susținut două meciuri ami
cale cu reprezentativele Braziliei și 
Argentinei.

campionilor euro-

mai (primul 
retur).

Capitală se-

IN CÎTEVA
ȘAH. — Ieri au fost continuate 

partidele din cadrul semifinalelor 
turneului candidatilor la titlul mon
dial de șah. La Leningrad. Anatoli 
Karpov a ciștigat la mutarea a 55-a 
in fata lui Boris Spasski. Scorul 
după 6 partide este de 3,3—2,5 punc
te in favoarea lui Karpov.

în meciul de la Odesa. Viktor Kor- 
cinoi a obținut victoria in partida a 
5-a cu Tigran Petrosian, care s-a 
recunoscut Învins fără să mai reia

CLUJ. (Corespondentul „Scînteil", 
Alexandru Mureșan). La Cluj, pe 
stadionul municipal, in sala sportu
rilor si parcul sportiv studențesc se 
ațlă in plină desfășurare finalele u- 
niversitare pe țară ale „Cupei tine
retului" (ediția de vară). Sint pre- 
zenti 930 de sportivi — studenți și 
studente — din 18 centre universi
tare ale tării. Inaugurarea competi
ției — ce a avut loc pe stadionul 
municipal, in prezenta unui mare 
număr de tineri — a început printr-o 
interesantă demonstrație sportivă, la 
care si-au dat concursul sportivi 
oluieni : gimnast!, halterofili, scri- 
meri. boxeri, cicliști, judocani. Apoi 
s-au disputat întrecerile la atletism, 
handbal, volei, baschet șl ' ” '

R ÎN DU R I
jocul. KorcLnol conduce 
puncte.

fotbal.

cu 3,5—1,5

TENIS. TURNEUL DE__
VER. Au continuat întrecerile 
noului internațional de tenis _ _
Denver (grupa a IlI-a a Circuitului 
W.C.T.). Australianul Rod Laver l-a 
învins cu 4—6, 6—1, 6—4 pe italianul 
Antonio Zugarelli, iar englezul Mark 
Cox l-a întrecut cu 7—6, 6—2, pe 
neozeelandezul Onny Parun.

LA DEN- 
tur- 

de la

Un document îngăl
benit de vreme și 
purtind semnătura lui 
Petru I arată că in 
1724 a fost întemeiată 
la Petersburg Acade
mia rusă de științe, ca 
„o adunare a bărba
ților cu învățătură si 
iscusință, cu strădanie 
ca aceste știinte să se 
desăvirșească și să se 
Înmulțească". împlini
rea a 250 de ani de Ia 
acest eveniment, care 
a marcat un moment 
de seamă în Istoria 
dezvoltării științei, in- 
vătămintului si cultu
rii in Rusia, este ani
versată prin numeroa
se manifestări care au 
loc in aceste zile in 
U.R.S.S.

Jubileul prilejuiește 
o amplă evocare a ac
tivității desfășurate 
de-a lungul vremuri
lor de acest înalt for, 
a realizărilor sale, a 
contribuției pe care a 
adus-o la stimularea 
gindirii științifice, la 
amplificarea procese
lor de cunoaștere din 
cele mai variate do
menii. la propășirea 
societății umane. Prin 
descoperirile si reali
zările lor pe cele mal 
diferite planuri astfel 
de personalități ca 
Lomonosov, Mende
leev, Lobacevski, Pav
lov. JukovskL Popov, 
Țiolkovski. Timiria- 
zev etc. și-au înscris 
definitiv numele în a- 
nalele științei și teh
nicii mondiale.

Inaugurind. odată 
cu victoria Revoluției 
din Octombrie, o nouă 
eră a dezvoltării sale, 
știința sovietică a cu
noscut șl cunoaște, in 
anii rodnici al con
strucției comunismu
lui. o înflorire fără 
precedent. Sint bine 
cunoscute și apreciate 
in lume realizările 
savanților și tehnicie
nilor sovietici Intr-Un 
șir de domenii atit de 
importante, ca, de pil
dă, cercetarea Cosmo
sului, folosirea energiei 
atomice in scopuri paș
nice. tehnica laserilor. 
In dezvoltarea științe
lor fizico-chimice și în 
multe alte ramuri 
purtătoare ale progre
sului tehnic.

Astăzi. Academia de 
Știinte din U.R.S.S. 
aduce o contribu
ție majoră la efortu
rile desfășurate de

popoarele sovietice in 
opera de edificare a 
societății comuniste. 
Rețeaua ei Include 
circa 250 de organiza
ții științifice și 40 000 
de cercetători. Tot
odată, a fost încheiat 
procesul fondării de 
academii similare re
publicane ; a fost fon
dată Secția din Sibe
ria a Academiei de 
Științe din U.R.S.S., in 
componenta căreia in
tră 36 mari Institute 
și trei filiale : au fost 
întemeiate centre ale 
Academiei de Științe 
în Orientul îndepăr
tat și Ural, care reu
nesc 32 de instituții de 
cercetare științifică ;a

Jubileul 
Academiei 
de Științe 

din U.R.S.S.

luat extindere o nouă 
formă de organizare a 
cercetării în mari 
centre științifice com
plexe, ca acelea de la 
Pușcino (in domeniul 
biologiei), de la No- 
ghinsk (in domeniul 
chimiei) etc.

Activitatea savantl- 
lor sovietici este 
strins legată de reali
tățile vieții, de cerin
țele practicii, ale dez
voltării producției ma
teriale. După cum 
remarca ziarul „Prav
da", printre reali
zările de seamă ale 
științei sovietice se 
numără asimilarea in
dustrială a 
din nord-estul 
crearea celei ___
doua baze siderurgice 
Si de cărbune a 
U.R.S.S. în bazinul 
Kuznețkulul. construi
rea marilor sisteme 
energetice din Siberia, 
studierea Arcticii și 
deschiderea căii mari
time prin Oceanul 
înghețat de Nord. De 
asemenea, importante 
acțiuni ale oamenilor 
de știință din cadrul a- 
cademlel, cum sînt stu
dierea bogățiilor mi
nerale ale anomaliei 
magnetice de la Kursk, 
cercetarea zăcăminte
lor de kaliu de Ia So
likamsk, explorarea și 
exploatarea uriașelor

zonelor 
tării, 
de-a

rezerve de enatită din 
munții polari Hibiu 
si altele iși găsesc 
concretizarea intr-un 
Sir de obiective de im
portanță’deosebită în
scrise în actualul cin
cinal. Totodată, cinci
nalul în curs asigură 
creșterea cu 60 la sută 
a alocațiilor pentru 
dezvoltarea științei, 
prevăzind crearea unor 
mari centrale științi- 
fico-productive. De a- 
semenea, va fi spori
tă producția de apa
rate științifice, la dis
poziția savanților sînt 
puse noi laboratoare 
pentru cercetări asu- 
f>ra Cosmosului, acce- 
eratori de particule 

elementare, micro- 
scoape electronice, 
mașini de calcul per
fecționate și alte in
strumente modeme de 
cercetare. Iar rezulta
tele acestor măsuri nu 
întîrzie să se arate. 
Un singur exemplu : 
de curind, un grup de 
savanți din Leningrad 
a conceput un aparat 
electronic original, de
numit „politron", care 
deschide uși unui nou 
domeniu al cercetă
rii științifice—stereo- 
electronica. Cu ajuto
rul acestuia se vor 
putea construi insta
lații electronice pen
tru sistemele automa
tizate de conducere a 
proceselor de produc
ție, pentru diagnosti
cări tehnice și medi- 
co-biologice. De ase
menea, avînd capaci
tatea de a distinge 
„imaginile" fonice șl 
optice, anaratul per
mite dirijarea mași
nilor electronice de 
calcul doar Drin inter
mediul vocii omului.

în cadrul manifes
tărilor con .saera te ac
tualului jubileu 
fost prevăzute 
nări festive la Mosco
va și Leningrad ale 
Academiei de Știin
țe din U.R.S.S., pre
cum și sesiuni ale 
academiilor de științe 
din republicile unio
nale, ale Academiei 
de Științe Medicale, 
Academiei 
de, Științe 
„V. I. Lenin". Acade
miei de Știinte Peda
gogice si altor foruri 
științifice.

Unionale 
Agricole

L. DUȚA
Moscova
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Răsturnarea guvernului Caetano • O rezoluție a Consiliului de Securitate • întrevederile vlce- 
premleruiut sirian la Ankara A TANZANIEI

• Unități militare au declanșat o largă acțiune Insurec
țională • Guvernul forțelor armate a remis puterea 

unei junte

*
f5 (Agerpres). în cursul nopții do miercuri spre .n. *.._i ___ .. .. provjnc(e au decianș;ițt

largă acțiune insurecțio-

NAȚIUNILE UNITE 2.1 (Agor- 
pres). — Consiliul de Securitate, 
reunit la cererea Libanului pentru 
a examina situația creată de ataca
rea unor localități libaneze do către 
unități alo armatei israeliene, a 
adoptat, miercuri seara, o rezoluție 
in această problemă.

„Consiliul de Securitate, se spune 
în rezoluție, condamnă violarea d” 
către Israel a integrității teritoriale 
și suveranității Libanului și cere gu
vernului israelian să s.c abțină do la 
alte acțiuni și amenințări militare 
îndreptate împotriva Libanului. Tot
odată, Consiliul de Securitate con
damnă toate actele de violență. în
deosebi pe cele care se soldează cu 
moartea tragică a civililor nevinovat 1, 
și cere in mod expres tuturor celor 
Interesați să se abțină de la orice 
alte acte de violentă".

In rezoluție se cere tuturor părți
lor interesate „să se abțină de la 
orice acțiune care riscă să compro
mită negocierile vizind instaurarea 
unei păci juste și durabile in Orien
tul Mijlociu". Rezoluția a fost adop
tată cu 13 voturi pentru (două ne- 
participări la vot).

ANKARA, — Președintele Turciei, 
Fahri Koriltiirk, l-a primit pe vicc- 
p re m Ierul și ministrul de externe al 
Siriei. Abdel Halim Khaddam, aflat 
In vizită oficială la Ankara. Vice- 
promierul sirian a conferit, de ase
menea, cu primul ministru. Billent 
Ecevit, și cu ministrul de externe, 
Turan Guncs. în centrul întrevede
rilor s-au aflat probleme ce privesc 
relațiile bilaterale, printre care și 
proiectele de folosire in comun a 
apelor fluviului Eufrat. întrevederi
le au prilejuit, totodată, o examinare 
a situației in Orientul Apropiat.

Excelentei Sale
Domnului IULIUS K.

Președintele Republicii Unite
NYERERE
Tanzania

• IN LOC DE INJEC
ȚII... TIMBRE. Cercetătorul 
califomEan dr. Alan Michaels a 
prezentat o nouă metodă dc ad
ministrare a medicamentelor, 
menită să revoluționeze, potri
vit specialiștilor, chimioterapla. 
In loc de a fi înghițite sau in
jectate, medicamentele vor fi 
„aplicate" sub formă de... „tim
bre", direct pe piele, la locul 
afecțiunii. Prin această metodă 
au fost obținute rezultate re
marcabile in tratarea unor ma
ladii ale pielii și ochilor, in
clusiv a răului de mare sau 
de avion. în tratarea glaucomu- 
lui, afecțiune oculară gravă, 
de exemplu, o minusculă pas
tilă este Inserată sub pleoapa 
inferioară. Confecționată din- 
tr-un material plastic biodegra- 
dabil, pastila „distribuie" trep
tat, timp de mai multe zile, 
medicamentul, care împiedică 
progresarea bolii, evitindu-se, 
totodată, neglijențele sau doză
rile inexacte. împotriva răului 
de mare sau de avion, „tim
brul", impregnat cu scopola- 
mină, medicament administrat 
de obicei prin injecții, este lipit 
de încheietura miinii cu citeva 
zile înainte de efectuarea călă
toriei. Pentru combaterea dure
rilor, in special la persoanele 
recent operate, se preconizează 
aplicarea in regiunile respecti
ve de „timbre" încărcate cu 
analgezice, ceea ce va permite 
reducerea dozelor de anestezic 
și limitarea efectelor secundare.

unități militare portugheze din capitală 
itriva autorităților guvernamentale, n 
intitulată ..Mișcarea forțelor armate", 
ocuoârii punctelor stra- 

a posturilor de 
» încercuirii se- 

----------- Je si cazărmii 
male. ..Mișcarea forțelor 
eușit să obțină controlul 
itiel din întreaga tară, 
tiilc France Presse și

DAR ES SALAAM

forțelor armate portughe-
»i televiriune. a

■ema mentale
irzil Na’ 
tu» te" a

r
A*

Un comunicat difuzat de ©ostul de 
radio Lisabona la ora 17.25 G.M.T., 
reluat de agențiile U.P.I. și France 
Presto. a anunțat că fostul premier 
Marcello Caetano si membrii guver- 
nului său s-au predat in garnizoana 
de la Carmo (suburbie a caoitalei).

Același comunicat anunță, de ase
menea. că maioritatea membrilor 
forțelor de Dolitie si ai unităților 
Gărzii Naționale s-au predat.

într-o proclamație dată publicită
ții in localitatea Santarem la ora 
12.30 (ora locală), reluată de agen
țiile France Presse ți Reuter, a fost 
anunțată crearea unui guvern mili
tar. care va avea ca misiune orga
nizarea unei „etape de tranziție". 
Documentul menționat informează, 
de asemenea, despre ..organizarea de 
r -c ri generale pentru desemnarea 
membrilor unei noi Adunări Națio
nale Constituante, ale cărei puteri, 
decurgind din caracterul său repre
zentativ și din desfășurarea liberă 
a alegerilor, vor permite țării să-și 
aleagă in mod liber forma sa 
viață socială și politică".

Un alt comunicat radiodifuzat, ci
tat de agenția France Presse, infor
mează că fostul premier Marcello 
Caetano și-a predat funcția genera
lului Antonio de Spinola, comandant

de

adjunct al . M
re, înlăturat in martie din această 
funcție, in urma publicării lucrării 
sale ..Portugalia și viitorul". în a- 
ceastă lucrare, Spinola afirma că 
victoria militară portugheză in teri
toriile din Africa este imposibilă.

In proclamația menționată se ara
tă. totodată, că „guvernul forțelor 
armate a remis puterea unei junte 
a salvării naționale, căreia i-a cerut 
să aplice marile linii ale programu
lui „Mișcării forțelor armate", care 
va fi adus la cunoștința țării prin 
intermediul organelor de informare, 
in cel mai scurt timp posibil". „Este 
vorba, se spune in proclamație, des
pre un program „de salvare a țării 
și de restituire către poporul portu
ghez a libertăților civice de care a 
fost privat".

Ultimele telegrame de presă anun
ță că fostul președinte al Portuga
liei, amiralul Americo Tomaz, pre
mierul Marcello Caetano. precum și 
foștii miniștri Silva Cunha, Moreira 
Baptista și generalul Andrade E. Sil
va vor fi exilați în Insula Madera.

★
KINSHASA. — „Ceea ce se intim- 

plâ astăzi in Portugalia, a relevat 
Robeho Holden, președintele Fron
tului Național de Eliberare a Ango- 
lei, este sfirșitul logic. normal, al 
unui proces de degradare. Izolată pe 
plan diplomatic, confruntată cu o 
inflație galopantă, Portugalia, care 
joacă, in acest război colonial, rolul 
scutului in spatele căruia se adăpos
tesc trusturile internaționale, nu pu
tea rezista la infinit presiunii mon
diale".

CAIRO. — Cotidianul egiptean 
„Al Ahram" informează că secreta
rul do stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, este așteptat să sosească, la 
29 aprilie, la Cairo, unde va con
feri cu oficialitățile egiptene asupra 
evoluției situației din Orientul Mij
lociu. După convorbirile de la Cairo, 
secretarul de stat american va pleca 
In Israel pentru a lua cunoștință de 
poziția acestui stat față de ultimele 
propuneri ale Siriei in legătură cu 
dezangajarea forțelor de pe înălți
mile Golan.

Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a 
Tanzania, sărbătoarea națională a poporului 
plăcere ca, în numele poporului roman și 
adresez cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, 
de noi succese poporului prieten tanzanian pe calea progresului social 
și economic.

îmi exprim ferma convingere că relațiile prietenești de colaborare 
fructuoasă pe diverse planuri între Republica Socialistă România și 
Republica Unită Tanzania, între Partidul Comunist Român și partidele 
TANU și Afro-Shirazi vor cunoaște o dezvoltare continuă spre binele 
popoarelor român și tanzanian, al întăririi unității de acțiune a tuturor 
forțelor progresiste din lume în lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și» neocolonialismului, pentru triumful cauzei păcii 
înțelegerii internaționale, pentru afirmarea deplină a suveranității 
independenței popoarelor.

Cu cea mai înaltă considerație,

Starea sănătății
președintelui

R. S. Cehoslovace, L. Svoboda
PRAGA 25 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția C.T.K., in 
urma unor complicații intervenite la 
aparatul respirator și la sistemul 
cardiovascular, starea sănătății pre
ședintelui Ludvik Svoboda s-a în
răutățit. Președintele se află internat 
în sanatoriu, sub supravegherea 
cialiștilor.

spe-

creării Republicii Unite 
tanzanlan, am deosebita 
al meu personal, să vă

Și

Tîrgul internațional
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

de la Hanovra
• Peste 5 500 de firme parti
cipante • Viu interes pentru 

produsele românești

internațională, avantajoasă tuturor popoarelorV

NAȚIUNILE UNITE 25 (Corespon
dență de la C. Alexandroaie). — La 
Națiunile Unite, in cadrul dezbate
rilor de politică generală din Adu
narea Generală extraordinară, au 
luat cuvintul ultimii vorbitori.

Ministrul afacerilor externe______ ral 
Ciad, Dijaraibe Doralta, a cerut „în
cetarea exploatării și manipulării e- 
conomiilor statelor lumii a treia de 
către țările industrializate, aceasta 
fund o condiție esențială a progre
sului lor economic și social și mic
șorării decalajelor ce le separă de 
lumea industrializată".

Ministrul de externe al Blelorusi- 
ei. A. Gurinovici, a opinat ca ,,ho- 
tărinle sesiunii să prevadă măsuri, 
pe bază nediscriminatorie, intre sis- 
v mele social-economice, pentru res
pectarea necondiționată a dreptului 
suveran al fiecărui stat de a dispu
ne in mod liber de bogățiile sale 
naturale, pentru punerea relațiilor 
comerciale dintre state pe bazele 
clauzei națiunii celei mai favorizate 
și pentru ajutorarea națiunilor in 
curs de dezvoltare fără nici un fel 
de condiții care să le încalce inde
pendența și suveranitatea".

Reprezentantul Boliviei, Julio 
Urriolagoitia, a exprimat părerea că 
o nouă ordine economică internațio
nală reclamă luarea de măsuri pen
tru Îmbunătățirea termenilor de 
schimb ai produselor țărilor in curs 
de dezvoltare, industrializarea aces-

tor țâri, lichidarea treptată a barie
relor ridicate în calea exporturilor 
lor, crearea unui mecanism pentru 
stabilirea unui raport mai just în
tre prețurile materiilor prime și cele 
ale produselor industriale, generali
zarea sistemului de preferințe pen
tru statele fără ieșire la mare.

Ministrul afacerilor externe al Cu
manului, Qais Al-Zawani, a mențio
nat necesitatea creării unui nou sis
tem monetar internațional cu parti
ciparea la edificarea sa a tuturor 
țărilor în curs de dezvoltare, 

Ministrul afacerilor externe cuba
nez, Raul Roa, a arătat că in pre
zent a devenit imperativă schimba
rea ordinii nejuste și anacronice a 
relațiilor economice dintre state și 
punerea sa pe baze complet noi, 
dacă se dorește intr-adevăr amelio
rarea decalajelor economice care se
pară statele in curs de dezvoltare de 
cele industrializate.

★
Miercuri seara, după încheierea 

dezbaterilor generale, a luat cuvintul 
secretarul general al organizației, 
Kurt Waldheim, care, făcind o tre
cere în revistă a lucrărilor primelor 
două săptămini ale actualei sesiuni 
extraordinare a O.N.U., a declarat : 
„Avem acum in fața noastră un ta
blou clar al situației economice mon
diale văzut din unghiuri diferite, 
precum și o extraordinară bogăție de 
propuneri constructive. Nimeni nu 
are nici o iluzie in legătură cu difi-

cultățile care vor fi întîmpinate sau 
cu eforturile ce trebuie făcute pen
tru a combina și da forme acestor 
propuneri in politici și planuri de 
acțiune acceptabile, care să consti
tuie temelia unei noi ordini econo
mice mondiale".

Vorbitorul a apreciat că dezbate
rile au demonstrat, in mod evident, 
înaltul grad de acord între statele 
membre asupra unui număr impor
tant de aspecte ale problemelor 
aflate in atenția adunării și, ca atare, 
au dat substanță unui proces dc ne
gocieri. de coordonare și armonizare 
a pozițiilor statelor.

Astăzi, mai mult ca oricînd in tre
cut, este atit în interesul statelor 
producătoare, cit și al statelor con
sumatoare. inițierea de acțiuni con
crete pentru rezolvarea problemelor 
economice care confruntă organizația 
și întreaga comunitate a națiunilor. 
Cu cit se vor adopta mai rapid mă
suri in această direcție, cu atit mal 
mari șanse se vor crea edificării li
nei noi ordini economice internațio
nale in beneficiul întregii omeniri.

în încheiere, secretarul general a 
subliniat că, in zilele care au mai 
rămas pînă la încheierea lucrărilor 
sesiunii extraordinare, principala 
preocupare a statelor trebuie să fie 
cea de a realiza maximum de acord 
și maximum de hotăriri eficiente în 
problemele majore care confruntă 
organizația și lumea întreagă.

In orașul vest-german Hanovra s-a 
deschis ediția de primăvară a tradi
ționalului și reputatului tirg inter
național. Inaugurarea actualei ediții 
a fost marcată de prezența cancela
rului Willy Brandt și a altor perso
nalități politice, a numeroși ambasa
dori acreditați în R.F.G. și repre
zentanți ai firmelor participante.

La actuala ediție participă peste 
5 500 firme, întreprinderi și societăți 
de comerț exterior din 34 de țări ale 
lumii. România este prezentă cu trei 
standuri specializate pe ramuri de 
producție — electrotehnică, electroni
că, metale ' 
rora li te 
liber.

România 
construcții 
stalații pentru 
laminate, oțeluri aliate, metale ne
feroase, profile complexe de alumi
niu, aparatură pentru automatizare, 
electromotoare, transformatori, insta
lații de măsuri și control, electroni
că. Interesul pe care exponatele 
noastre l-au stimit în rindul vizita
torilor specializați este demonstrat 
și de faptul că încă din primele ore 
de la deschiderea tirgului au fost în
cepute tratative între reprezentanții 
întreprinderilor românești șl cei ai 
firmelor străine.

feroase și neferoase, că- 
adaugă exponate in aer

prezintă mașini pentru 
de drumuri și șosele, in- 

exploatări miniere,

Hanovra
N. S. STANESCU

Cu un deceniu în 
urmă, pe harta Africii 
apărea un nou stat — 
Republica Unită Tan
zania — născut din fu
ziunea a două țări in
dependente : Tanga- 
nica și Zanzibar. Ex
presie a năzuinței spre 
unitate a celor două 
popoare — care s-au 
aflat mereu împreună 
de-a lungul vremii în 
lupta pentru indepen
dență — crearea nou
lui stat a avut o 
importanță deosebită 
pentru conjugarea e- 
forturilor lor în vede
rea lichidării urmări
lor dominației colo
niale, pentru propăși
re economică și so
cială.

O deosebită impor
tanță in această direc
ție a prezentat-o tra
ducerea în viață a 
programului cuprins in 
„Declarația de la A- 
rusha", in baza căreia 
guvernul a naționali
zat o serie de între
prinderi, bănci, socie
tăți de transport, plan
tații, a instituit con
trolul asupra comerțu
lui exterior, creînd, 
totodată, noi organe și 
instituții, între care 
Banca naționala, Ban
ca de investiții. Cor
porația de dezvoltare, 
Corporația comercială 
etc. Prin toate aceste 
măsuri s-a urmărit și 
se urmăresc întărirea 
suveranității statului,

valorificarea 
lor naturale 
in folosul propriului 
popor, sprijinirea im
plantării unei industrii 
naționale, dezvoltarea 
și diversificarea agri
culturii, crearea de ca
dre.

Pe harta economică 
a Tanzaniei au apărut 
o serie de fabrici și 
uzine noi — de ciment, 
textile,.....................
chimice, 
etc. în __  _ ___
de-al doilea plan eco
nomic de dezvoltare 
(1969—1974) s-a repar
tizat industriei 34 la 
sută din totalul fondu
rilor alocate. Conco
mitent, s-a acordat o 
atenție deosebită agri
culturii — ramură în 
care lucrează majori
tatea covirșitoare a 
populației.

în țara noastră sînt 
bine cunoscute și se 
bucură de apreciere 
rezultatele obținute de 
poporul tanzanian pe 
calea dezvoltării eco
nomice și sociale de- 
sine-Kstătătoare. în spi
ritul politicii sale 
consecvente de priete
nie și solidaritate mi
litantă cu tinerele sta
te ale Africii, România 
dezvoltă legături fruc
tuoase, pe multiple 
planuri, cu Tanzania.

Un moment deosebit 
de important in evolu
ția acestor relații l-a 
constituit vizita efec-

resurse- 
ale țării,

întreprinderi 
alimentare, 

cadrul celui

tuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in 
această țară — în ca
drul istoricului itine
rar întreprins în 8 sta
te africane — convor
birile avute cu pre
ședintele Iulius Nye- 
rere, care au reprezen
tat un aport major la 
întărirea legăturilor de 
prietenie și colaborare 
dintre cele două țări 
și popoare, a solidari
tății în lupta împotri
va imperialismului, co
lonialismului și neo
colonialismului, pen
tru progres și pace 
în întreaga lume. în 
țimpul scurs de la a- 
ceastă vizită s-au mul
tiplicat legăturile șl 
formele de colaborare 
pe diverse planuri, au 
avut loc schimburi de 
vizite la diverse nive
luri, care au contribuit 
la concretizarea înțele
gerilor convenite în 
cursul întilnirii la ni
vel înalt. Se dezvoltă, 
totodată, cu succes re
lațiile dintre Partidul 
Comunist Român și U- 
niunea Național Afri
cană și Partidul Afro- 
Shirazi.

Amplificarea conti
nuă a legăturilor ro- 
mâno-tanzaniene co
respunde pe deplin do
rinței și intereselor 
celor două țări și po
poare, cauzei păcii și 
cooperării internațio
nale.

• SE LĂRGEȘTE AR
SENALUL ÎMPOTRIVA 
POLUĂRII. La Alma Ata, 
capitala Kazahstanului, oraș cu 
800 000 de locuitori, vor fi in
stalate în curind gigantice 
„umbrele" și „ventilatoare" ca 
mijloace de luptă împotriva po
luării Este prevăzută construi
rea a 50 de ventilatoare, cu 
pompe și filtre, care vor ab
sorbi gazele de eșapament și 
alți agenți poluanți din. at
mosferă. Panouri sau „umbrele" 
negre, desfășurate între piloni 
de oțel, vor înmagazina căldura 
razelor solare, ceea ce va duce 
la activizarea maselor de aer 
de deasupra cartierelor de locuit 
ale acestui oraș, situat într-o 
pitorească vale străjuită de 
munți.

A. B
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• „ÎMBRĂCĂMINTE" 
PENTRU Ol. Fermierii aus
tralieni au hotărit să-șl „îmbra
ce" oile cu pleduri țesute din 
fire de polietilenă sau polipropi- 
lenă. Este vorba de o țesătură 
ușoară care permite respirația 
normală a pielii, păstrează căl
dura, înlesnind in acest fel ier
natul animalelor. Experiențele au 
demonstrat că greutatea medie a 
oilor îngrijite după metoda de 
mai sus a crescut cu 1—2 kilo
grame, iar lina s-a arătat a fi 
de trei ori mai curată decit ’a 
celor „neimbrăcate", cheltuielile 
in vederea spălării și curățirii 
acesteia scăzind, astfel, consi
derabil.

Se adîncesc relațiile de prietenie
și colaborare româno burundeze

Primul congres al eco
nomiștilor din țările balca- 
nice, cu tema »planificarea dez* 
voltării în țările balcanice", s-a în
trunit la 25 aprilie la Atena, 
în prezența unor reprezentanți 
din Grecia, Bulgaria, Iugoslavia, 
România și Turcia. Din țara noastră 
participă o delegație de economiști 
condusă de prof. dr. Constantin Băr- 
bulescu, prorector al Academiei de 
Științe Economice.

La Geneva,unde se ans pen* 
tru a participa la o serie de re
uniuni organizate pe linia Crucii 
Roșii Internaționale, . : ” ' ’
Consiliului Național al Societății de 
Cruce Roșie din România, general
colonel Mihai Burcă, a fost primit 
de Eric Martin, președintele Comi
tetului Internațional al Crucii Roșii 
(C.I.C.R.). A avut loc un schimb de 
păreri cu privire la colaborarea din
tre cele două organizații.

președintele

prințul Sufanuvong, președintele 
C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, 
a avut loc la Luang Prabang. Erau 
prezențl membri al Guvernului 
Provizoriu de Uniune Națională, in 
frunte cu primul ministru, prințul 
Suvanna Fuma. în cadrul sesiunii a 
fost ales Comitetul Permanent al 
Consiliului, format din 10 membri, 
și au fost constituite șase comisii 
ale acestuia.

• UN BUSINESS UL- 
TRARENTABIL. Datorită 
proliferării jocurilor de noroc, 
mafia americană s-a transfor
mat intr-una din cele mai mari 
puteri financiare. Anual, 50 mi
liarde de dolari sint transfera
te, din miile de cazinouri exis
tente, în seifurile gangsterilor. 
Această sumă, scrie revista 
„Stern", este de două ori mai 
mare decit fondurile circulante 
ale celui mai mare concern alț 
lumii occidentale 
Motors"...

.General

Capitala țării noastre cunoaște in 
aceste ziie o activitate internațională 
deosebit de intensă, fiind gazdă a 
unor reuniuni de anvergură și avind 
ca oaspeți remarcabile personalități 
ale vieții politice din diferite țări 
ale lumii. în acest cadru se înscrie 
și vizita ministrului afacerilor exter
ne. al cooperării și planului al Repu
blicii Burundi, Art^mon Simbananiye. 
Dialogul româno-burundez, care in 
ultimi; ani a cunoscut o continuă 
amplificare, a reliefat, incă o dată, 
cursul ascendent al relațiilor dintre 
cele două țări, stimulate de aspirații
le comune de pace, înțelegere șl
cooperare.

Dezvoltarea acestor relații se In
teri e in cadrul orientărilor generale 
stabilite de Congresul al X-lea al 
P.C.R.. privind Întărirea prieteniei, 
colaborării și solidarității cu țările 
din Africa, ca și de pe alte conti
nente. care au pășit pe calea dez
voltării de-sine-stătătoare, cu mișcă
rile de eliberare națională, cu toate 
forțele angajate in lupta pentru pro
gres. securitate și pace. In această 
privință, călătoriile istorice întreprin
se in Africa, In 1972, precum și anul 
acesta, de conducătorul partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au marcat contribuții 
hotărîtoare la amplificarea și adin- 
cirea raporturilor de prietenie, soli
daritate și conlucrare fructuoasă în 
diverse domenii dintre țara noastră 
și tinerele state de pe continentul 
african.

Un moment esențial al vizitei mi
nistrului burundez l-a constituit pri- 
mi rea sa de către președintele Repu
blicii Socialiste România. Cu acest 
prilej s-a exprimat satisfacția față de 
ev'oluția pozitivă a raporturilor 
de colaborare prietenească româno- 
burundeză, relevîndu-se dorința co
mună de a acționa pentru valorifica
rea mai deplină a posibilităților exis-

tente în vederea extinderii cooperă
rii economice, culturale, tehnico- 
științiflce. Oaspetele a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu invitația 
președintelui Michel Micombero de a 
face o vizită oficială in Burundi. Pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia a acceptat cu plăcere invitația, 
Lnvitind la rindul său pe generalul 
Michel Micombero să viziteze Româ
nia.

în cadrul convorbirilor oficiale pe 
care ministrul burundez le-a avut cu 
ministrul afacerilor externe al Româ
niei, George Macovescu, cu alte 
persoane oficiale, au fost trecute in 
revistă aspectele concrete ale coope
rării pe multiple planuri dintre cele 
două țări, identificindu-se noi căi 
pentru dezvoltarea lor in continuare, 
în conformitate cu Acordul de coope
rare economică și tehnică dintre gu
vernele celor două țâri și Protocolul 
primei sesiuni a comisiei mixte in- 
terguvemamentale româno-burunde- 
ze. s-a semnat o convenție, în baza 
căreia specialiștii români vor acorda 
asistență tehnică in domeniul cer
cetării geologice și miniere. De alt
fel, cu prilejul conferinței sale de 
presă, oaspetele a ținut să sublinieze, 
In mod deosebit, contribuția impor
tantă a specialiștilor români la pros
pectarea și punerea 
resurselor naturale j 
Burundi.

Măsurile pe linia Intensificării co
operării economice ~~
pletare pe plan politic prin acordul 
privind deschiderea de ambasade la 
București și Bujumbura — In scopul 
intensificării relațiilor de prietenie 
dintre cele două state și popoare.

Examinarea situației internaționale 
a reliefat o largă convergență de po
ziții in probleme din cele mal im
portante ale actualității — necesita
tea statornicirii noilor principii de 
raporturi interstatale, rolul țârilor

i în valoare a 
ale Republicii

și-au găsit com-

mici și mijlocii, însemnătatea secu
rității europene și a destinderii în 
întreaga lume, necesitatea încetării 
cursei înarmărilor, sporirii eficienței 
activității O.N.U. etc. Cum este și 
firesc, problemele dezvoltării au con
stituit unul din subiectele importan
te abordate in cursul convorbirilor, 
subliniindu-se că România și Bu
rundi, ca țări in curs de dezvoltare, 
consideră că micșorarea decalajelor 
dintre țările care fac parte din aceas
tă categorie și cele avansate econo
mic constituie o problemă funda
mentală pentru pacea omenirii și 
progresul civilizației, în a cărei solu
ționare echitabilă sint interesate 
toate popoarele lumii.

Salutind succesele dobindite de po
poarele africane'pe calea consolidării 
independenței, a propășirii econo
mice și sociale, cei doi miniștri au 
reafirmat pozițiile celor două țări de 
condamnare hotărită a politicii impe
rialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, a practicilor aparthei- • 
dului și discriminării rasiale pe con
tinentul african. A fost din nou 
exprimat, cu toată vigoarea, sprijinul 
deplin al celor două țări față de 
mișcările de eliberare națională din 
Africa, in lupta lor pentru realizarea 
aspirațiilor de independență a po
poarelor respective, pentru asigurarea 
dreptului sacru și inalienabil al fie
cărui popor de a-și hotărî de-sine- 
stătător destinele.

Manifestindu-și satisfacția pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
burundeză, proces la care actuala 
vizită a ministrului burundez mar
chează un nou aport pozitiv, opinia 
publică din țara noastră iși exorimă 
convingerea că aceste relații se vor 
ridica pe noi trepte, în interesul ce
lor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

La Moscova, tovarSsul Ion
Traian Ștefănescu, prlm-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist din România, 
ministru pentru problemele tineretu
lui. care participă la lucrările celui 
de-al XVII-lea Congres al Comso- 
molului, s-a întîlnit cu E. M. Tiajel- 
nikov, prim-secretar al C.C. al U- 
niunii Tineretului Comunist Leninist 
din Uniunea Sovietică.

Rezultatele oficiale nnun‘ 
țațe la Bogota, în urma efectuării 
numărătorii complete a buletinelor 
electorale, arată că candidatul Par
tidului Liberal Ia președinția re
publicii, Alfonso Lopez Michel- 
sen, a obținut 2 464 218 voturi, 
Alvaro Gomez Hurtado (conserva
tor) — 1 413 312 voturi, Maria Euge
nia Rojas (ANAPO) 
turi, Hernando ” 
(UNO) — 122 838 
sigură Partidului 
tea absolută atit 
taților, cit și în

447188 vo- 
Echeverri Mejia 
voturi. Aceasta a- 
Liberal majorita- 
în Camera depu- 

Senat.

La Budapesta * avut loc in 
zilele de 23—24 aprilie, consfătuirea 
reprezentanților cinematografiilor și 
ai asociațiilor de cineaști din unele 
țări socialiste. Delegația română a 
fost condusă de Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Participanții au 
făcut un schimb de păreri cu privire 
la coproducțiile de filme.

Guvernul laburist proce‘ 
dează, în prezent, „la cea mai se
veră revizuire a angajamentelor mi
litare ale Marii Britanii întreprinsă 
vreodată în timp de pace. Obiectivul 
guvernului este de a aduce cheltuie
lile militare ale țării la nivelul celor 
suportate de principalii săi aliați 
din cadrul N.A.T.O.", a anunțat mi
nistrul britanic al apărării, Roy 
Mason. >

A. BUMBAC

Corpul electoral sudanez 
s-a prezentat, joi, In fața urnelor, în 
diferite regiuni ale țării, pentru a-și 
desemna reprezentanții in noile adu
nări naționale populare din Sudan.

Sesiunea Consiliului Po
litic de Coaliție Națională 
dill LUOSf orSanism prezidat 'da

La invitația președinte
lui R.S.F. Iugoslavia, l03l«’ 
Broz Tito, joi a sosit la Belgrad 
președintele Republicii Costa Rica, 
Josd Figueres Ferrer. în aceeași zi, 
au început convorbirile oficiale.

Guvern minoritar-o formulă

Acordul asupra unei 
formule guvernamen
tale, realizat între par
tidele social-creștin și 
liberal, marchează sfir- 
situl crizei politice 
belgiene, care durează 
de mai bine de un 
sfert de an.

La șase săptămini de 
la alegerile generale, 
determinate de demi
sia guvernului condus 
de liderul socialist 
Edmond Leburton, 
după îndelungi trata
tive și căutări rămase 
fără rezultat, formato
rul desemnat, Leo 
Tindemans, membru 
al conducerii partidu
lui social-creștin (care 
a întrunit numărul cel 
mai mare de voturi in 
cadrul scrutinului de 
la 10 martie), se gă
sea, practic, in situa
ția de la începutul 
consultărilor. Parti
dul socialist, decis 
să-și păstreze angaja
mentele cuprinse in 
programul electoral, a 
refuzat participarea la 
guvern, care ar fi im
plicat un șir de com
promisuri considerate 
inacceptabile. A urmat 
dialogul cu partidele 
numite „comunitare", 
grupări politice mai 
puțin însemnate și

peisajul politic belgian
care, la recentele ale
geri, au înregistrat 
sensibile pierderi de 
popularitate — dar 
nici acest dialog nu 
s-a soldat cu rezultate 
palpabile. Doar un pas 
care să depășească ca
drul politic obișnuit 
mai puteă duce la ie
șirea din situația ce 
se crease. Acest pas a 
fost făcut : un guvern 
minoritar, care să ia 
asupră-și responsabi
litatea conducerii fără 
a dispune in parla
ment de un număr su
ficient de voturi pen
tru a-și susține pro
gramul.

Noua formulă a fost 
primită cu atitudini 
diferite, cel mai ade
sea sceptice, eviden- 
țiindu-se faptul că un 
guvern care nu se 
bucură de sprijin ma
jorilor constant în 
parlament nu poate 
realiza rezolvări efi
ciente și, ca atare, este 
supus unei existențe 
precare. lată de ce 
ziarul „LA DERNIERE 
HEURE" consideră că 
„noul guvern va tre
bui, pentru a avea e- 
ficacitate parlamenta
ră și pentru a-și pu
tea realiza și concretl-

za intențiile și progra
mul ce și l-a propus, 
să lase porțile deschi
se unei eventuale lăr
giri, unei infuzii de 
vitalitate, venind din- 
tr-o parte sau alta. A- 
ceasta este o servitute 
căreia nu i se va pu
tea sustrage".

Problemele care se 
pun in fața noului gu
vern sint numeroase și 
complexe. El va avea 
de luptat cu creșterea 
puternică a prețurilor, 
cu problemele crizei e- 
nergeticii, va fi che
mat să dea rezolvări 
solicitate pe plan so
cial, regional etc. în 
condițiile in care este 
așteptată o opoziție 
viguroasă din partea 
forțelor de stingă, pro
nosticurile sint pre
caute, comentatorii fi
ind insă de acord că 
viața politică belgiană 
se află in fața u- 
nul experiment ine
dit. Cert este însă că 
prin această soluție 
controversată criza 
poate fi considerată, 
deocamdată, ca în
cheiată.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

Bruxelles.

• „REVERSUL" 
DALIEI. Scriitorul 
Roger Peyrefitte și-a 
intenția de a expune ____ _
cestea spre vinzare colecția sa 
de monede antice, una din cele 
mai bogate colecții particulare, 
Inițiind in materie pe eventua
lii cumpărători, ziarul ..Le Fi
garo" precizează că cele mal 
bine cotate monede provin din 
Grecia antică, reprezentind a- 
devărate basoreliefuri în minia
tură, ale căror prețuri în
registrează anuzfl creșteri de 
30—50 la șută. Urmează mo
nedele romane de aur, în
deosebi din epocile lui Tra
ian. Marc Antoniu, Hadrian, 
Marc Aureliu. Prețurile aces
tora s-au triplat însă in ultimii 
doi ani. Fiecare monedă își are 
însă și reversul ei : pe măsură 
ce prețurile cresc, se înmulțesc 
piesele false puse in circulație, 
în prezent existînd, in Rceastă 
privință, o veritabilă industrie.

ME-
francez
anunțat 

zilele a-

• RADARUL IN AJU
TORUL NAUFRAGIAJI- 
LOR. în Belgia au fost create 
costume speciale pentru mari
nari, care, in cazul unei ca
tastrofe, permit ca naufragiațil 
să poată fi găsiți cu ajutorul 
radarului. Ele sînt confecționa
te din fire sintetice, avind În
globate în țesătură și fire elas
tice din metal, capabile să 
emită semnale detectabile prin 
radiolocație. în timpul unor ex
periențe, oameni care purtau 
asemenea costume au putut fl 
„văzuți", In marea deschisă, din 
avioane. Pe ecranul instalației 
radar, aflată la bord, a apărut 
silueta „naufragiațllor". Me
toda poate fi folosită indiferent 
de timp șl condiții de vizibili
tate.
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