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In preajma Zilei solidarității internaționale a celor ce muncesc

DIN ÎNTREAGA ȚARĂ, 
MESAJE ALE

HĂRNICIEI Șl MUNCII RODNICE
Un an 

în realizarea
• ÎNTREPRINDEREA MECANI

CA DE MATERIAL RULANT ..16 
FEBRUARIE" - CLUJ care a în
deplinit recent planul pe pri
mii 4 ani ai cincinalului. Pină la 
finele acestui an, aici se va realiza 
o producție globala suplimentară in 
valoare de peste 242 milioane lei, 
ceea ce echivalează cu înfăptuirea 
prevederilor cincinalului la acest 
Indicator in 4 ani. Acest succes re
marcabil este urmarea unei mai 
bune organizări a producției, a flu
xurilor tehnologice, executării unor 
utilaje prin autodotare in valoare de 
peste 25 milioane lei și folosirii ca
pacităților de producție la indici 
superiori, pe baza cărora s-a înre
gistrat sporirea productivității mun
cii in acest an cu 18 la sută față de 
1971

• UNÎTATI DIN INDUSTRIA 
UȘOARA. Mai întii. întreprinderea 
de confecții din Brăila. Tncepind cu 
data de 1 aprilie, harnicul colectiv

CONSTRUCTORII

avans 
cincinalului I

brăilean a trecut sâ lucreze în con
tul anului viitor. Se scontează pe 
îndeplinirea integrală, pină la data 
de 1 decembrie a.c., a sarcinilor ac
tualului cincinal, ceea ce înseamnă 
un plus de 10 milioane diferite con
fecții. față de prevederile inițiale 
pe cinci ani. O veste asemănătoare 
și din partea întreprinderii de con
fecții din Focșani, care a raportat 
că și-a realizat sarcinile inițiale ale 
planului pe patru ani din cincinal, 
iar de la 29 martie a început să 
producă in contul ultimului an al 
cincinalului.

• Alte întreprinderi, printre care 
întreprinderea „Confecția" din Ba
cău. Unitatea de mecanizare, transport 
și construcții din Bacău, întreprin
derea de confecții din Iași. între
prinderea dc rețele electrice Suceava, 
întreprinderea minieră Ilva au tre
cut să lucreze în contul ultimului 
an al cincinalului.

RAPORTEAZĂ:
109 noi capacități ți obiective puse în funcțiune

• UNTTAȚILE MINISTERULUI 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE 
gi-au realizat. înainte de termen, 
sarcinile de plan pe primele patru 
luni ale acestui an. Aportul zecilor, 
de mii de muncitori, tehnicieni și in
gineri din acest sector s-a materiali
zat în punerea in funcțiune a 109

fabrici, secții principale de producție 
și linii tehnologice, obiective sociale, 
culturale și turistice, din care 11 
unități au fost recepționate în de- 
vans. Dintre unitățile care au intrat 
in circuitul economiei naționale, în
(Continuare în pag. a Il-a)

IN județele ialomița, satu-mare și argeș

S-a încheiat semănatul porumMi
cheiat semănatul porumbului și in 
județul Satu-Mare pe 48 850 ha. Ho- 
tăriți să pună bazele unor produc
ții ridicate, cooperatorii și mecani
zatorii lucrează la intretinerea și 
Irigarea culturilor.

In județul Argeș s-a Încheiat se
mănatul porumbului pe cele 35 800 
ha planificate.

Intensificindu-și eforturile tn ve
derea realizării unor lucrări de ca
litate și la timpul optim, mecani
zatorii și cooperatorii din județul 
Ialomița au încheiat semănatul po
rumbului pe întreaga suprafață 
planificată de 130 000 ha. In mo
mentul de față forțele sint concen
trate la semănatul soiei.

In cursul zilei de ieri, •-> In-

INDUSTRIA CAPITALEI

în ritmul cincinalului de patru ani și jumătate
Cronica marii in treceri co ae des

fășoară în întreprinderile bucu. 
reștene pentru îndeplinirea cincina
lului in patru ani și jumătate con
semnează, in ateste zile din preaj
ma lui 1 Mai, remarcabile fapte de 
muncă.

Rind pe rind, „Automatica", „Elec
tromagnetica", întreprinderea de 
confecții și tricotaje. „Republica", 
„Frigocom", „Danubiana", „Trico- 
dava", „Cesarom", întreprinderea 
electrocentrale București, „Dîmbo
vița". ..Suveica", intreprinderea me
canică de material rulant „Grivița 
roșie" au anunțat că și-au îndepli
nit sarcinile de plan pe luna aprilie 
cu 1—4 zile mai devreme. Numai

Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Întreprinderile industriale din secto
rul 2, de exemplu, care și-au rea
lizat planul producției-marfă cu un 
avans de patru, zile au dat peste 
plan o producție In valoare de peste 
65 milioane lei. Bilanțul lunii apri
lie adaugă astfel noi sporuri de pro
ducție celor înregistrate de indus
tria bucureșteană în primul trimes
tru al anului, concretizate intr-o 
producție globală și marfă supli
mentară in valoare de 257 milioane 
lei și, respectiv, 400 milioane lei și 
în depășirea planului de export cu 
22 milioane lei-valută.

Obținute in condițiile creșterii cu 
aproape 20 la sută a sarcinilor de 
plan față de anul trecut, aceste re
zultate relevă in chip convingător 
marile resurse materiale și umane 
de care dispune in prezent indus
tria Capitalei, hotărirea fiecărui co
lectiv de a le pune cit mai bine in 
valoare. De aceea, colectivele de 
muncă ale Capitalei, reevaluindu-și 
posibilitățile de care dispun, și-au 
propus să înscrie in marea cronică
(Continuare în pag a Il-a)
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grupului de ziare braziliene „Diarios Associados11
După cura s-a mai anunțat, la 20 aprilie, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit pe ziaristul bra
zilian Alberico Cordeiro Da Silva, căruia l-a acordat următorul 
interviu, pentru grupul de ziare braziliene „Diarios Associados" :

ÎNTREBARE : Care sint ac
țiunile guvernului român in 
ceea ce privește ridicarea mi
siunilor diplomatice — ale 
Braziliei la București și Româ
niei la Brasilia — la nivel de 
ambasadă ?

RĂSPUNS : Ridicarea nivelului 
reprezentanței României in Brazi
lia și a reprezentanței Braziliei in 

.Bomânia la nivel de ambasadă de
pinde de hotărirea celor două gu
verne, presupune un acord intre 
cele două guverne. Noi sintem fa
vorabili realizării acestui obiectiv 
și sperăm că vom ajunge la o în
țelegere corespunzătoare cu gu
vernul Braziliei. îmi exprim spe
ranța că președintele Braziliei va 
sprijini ridicarea nivelului repre
zentanțelor noastre.

ÎNTREBARE : în discursul 
pe care l-ați rostit la sesiunea 
Uniunii Interparlamentare 
v-ați referit — dacă eu am 
înțeles bine — la ajutorul a- 
cordat unor mișcări de eli
berare din Africa — Guineea- 
Bissau, Mozambic și celelalte. 
V-aș ruga să explicați mai in 
detaliu poziția României cu 
privire la această problemă.

RĂSPUNS : România se pronun
ță în mod consecvent pentru lichi
darea definitivă a colonialismului 
și neocolonialismului, a oricăror 
forme de asuprire și subjugare a 
altor popoare, pentru dreptul fie
cărui popor la afirmare liberă, la 
dezvoltarea independentă a econo
miei sale naționale. Apreciem că 
este necesar să se acționeze pen
tru ca Portugalia să pună capăt 
dominației coloniale.

în acest cadru sprijinim activ 
lupta de eliberare a popoarelor din

Africa, acordăm ajutor multilate
ral guvernului Republicii Guineea- 
Bissau, mișcărilor de eliberare din 
Angola, Mozambic și Namibia. Ne 
pronunțăm cu hotărîre împotriva 
politicii rasiale și de apartheid din 
Africa de sud și Rhodesia.

Ajutorul îmbracă toate formele 
posibile pe care România le poate 
acorda : ajutor material — și ca 
să fie clar, inclusiv in domeniul 
militar — în domeniul pregătirii 
cadrelor și. desigur, un larg ajutor 
politic și diplomatic.

De ce acordăm acest ajutor ? 
Noi considerăm că aici este vorba 
de a sprijini lupta unor popoare 
pentru independența națională și 
că toate popoarele trebuie să spri
jine lupta unui popor care este 
subjugat pentru a deveni indepen
dent.

Ne pronunțăm, totodată, pentru 
a se ajunge la o soluție pe baza 
înțelegerii intre mișcările de eli
berare și Portugalia. Pină acum, 
după cile știm noi, Portugalia, sau 
mai bine zis guvernul portughez 
este acela care refuză să ia în 
considerație discuții cu mișcările 
de eliberare pentru a se ajunge 
la un acord cu acestea.

Mai mult chiar, guvernul a luat 
măsuri împotriva unor ofițeri por
tughezi care au arătat că trebuie 
să se ajungă la o înțelegere.

Este necesar ca Portugalia sâ 
renunțe la această politică de do
minație asupra popoarelor.

Fără nici o îndoială, mișcările 
de eliberare din țările dominate de 
Portugalia vor obține victoria de
plină. Aceasta corespunde și inte
reselor poporului portughez pri
vind dezvoltarea sa economico-so- 
cială independentă și stabilirea cu 
aceste țări și popoare de relații 
noi, bazate pe egalitate și respect

ÎNTREBARE : Se spune că 
România acționează pentru un 
socialism care diferă oarecum 
de cel al altor țări. Pot exis
ta diferențe intre țările socia
liste ? Cum apreciați relațiile 
României cu țările socialiste ?

RĂSPUNS : România a realizat 
construcția societății socialiste. Au 
fost lichidate cu desâvirșire clasele 
exploatatoare ; industria aparține 
în întregime oamenilor muncii ; în 
agricultură, de asemenea, s-a rea
lizat sectorul socialist — de stat 
sau cooperatist. întreaga repartiție 
se realizează pe principii socialis
te ; nimeni nu poate să realizeze 
venituri pe seama exploatării mun
cii altuia, sursa unică de venit a 
oricărui cetățean român fiind 
munca pe care o desfășoară 
în diferite sectoare de activitate. 
In conformitate cu principiul so
cialist, fiecare este retribuit în 
raport cu cantitatea și calitatea 
muncii depuse, cu importanța ac
tivității 6ale în societate. Urmărim 
să asigurăm un raport cît mai ju
dicios intre veniturile mari și mici, 
în sensul apropierii lor, mergînd 
pe linia creșterii mai substanțiale 
și mai rapide a veniturilor mici. 
Deci, înfăptuim neabătut principi
ile socialismului în toate domeni
ile de activitate.

Din acest punct de vedere, legi
tățile sint aceleași în toate țările 
care își propun sâ înfăptuiască so
cietatea socialistă. Desigur, tn rea
lizarea lor practică trebuie să se 
țină seama de condițiile istorice, 
naționale, sociale din fiecare țară. 
Formele de organizare pot fi di
ferite ; esențial este Insă să fie 
realizate principiile de bază ale 
socialismului în toate domeniile. 
Din acest punct de vedere nu_ pot 
exista deosebiri între țările socia
liste.

Desigur, aceste principii se pot 
aplica într-o țară dezvoltată alt-

(Continuare in pag. a V-a)

PENTRU 
OM, 
PENTRU 
OAMENI

Noutăți pe harta 
social-edilitară

a localităților țării

Sosirea la București 
a delegației Frontului 

Unit National al Cam- 
bodgiei ți Guvernului 
Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei, 
condusă de vicepremie- 

rul Khleu Samphan
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Kalevi Sorsa, primul ministru al Finlandei

Luni la amiază, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
primul ministru al Finlandei, Kalevi 
Sorsa, care face o vizită oficială in 
țara noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Emil Bodnaraș. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, Ion 
Pățan, viceprim-ministru și ministru 
al comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Constantin Vlad, 
ambasadorul României la Helsinki.

Primul ministru finlandez a fost 
însoțit de Pentti Martin Suomela, 
ambasadorul Finlandei la București, 
Bjorn Westerlund. director general 
al companiei „Nokia", Taneli Ke
kkonen. ambasador in Ministerul A- 
facerilor Externe. Pekka Oivio, vi
cepreședinte al Confederației sindi
catelor muncitorești din Finlanda, și 
Kauko Uusitalo, director general al 
companiei „Metex".

Premierul finlandez șl-a exprimat 
deosebita satisfacție pentru bunele 
rezultate ale vizitei întreprinse in 
România, care i-a oferit prilejul de 
a cunoaște importante realizări ale 
dezvoltării economice și sociale ale 
poporului român, de a avea convor
biri fructuoase pentru evoluția ra
porturilor flno-române.

La rindul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu a relevat că această vizi
tă constituie o expresie a bunelor 
relații româno-finlandeze. Șeful sta
tului român a evocat apoi vizita pe 
care a efectuat-o In Finlanda, con
vorbirile purtate cu acest prilej și 
a exprimat satisfacția pentru rela
țiile bune, de prietenie existente 
intre popoarele român și finlandez.

In timpul convorbirii, de ambele 
părți s-a manifestat voința comună 
de a identifica și pune în valoare 
noi posibilități menite să contribuie 
la amplificarea colaborării și coope
rării pe plan economic, cultural și 
tehnico-științific, la întărirea prie
teniei dintre Republica Socialistă 
România și Republica Finlanda.

S-a apreciat că bunele raporturi 
dintre cele două țări și popoare se

Înscriu ca o valoroasă contribuția 
la accentuarea cursului spre destin
dere, cooperare și securitate in Eu
ropa șl in lume.

Abordindu-se unele aspecte ale 
vieții politice internaționale actuale 
a fost relevat Interesul celor două 
țări in promovarea climatului de 
pace și înțelegere internațională și, 
în context, s-a subliniat dorința co
mună de a continua și în viitor con
lucrarea româno-finlandeză pe acest 
teren. A fost subliniată necesitatea 
intensificării eforturilor in vederea 
asigurării reușitei depline a Confe
rinței general-europene, care să ducă 
la statornicirea pe continentul eu
ropean și in întreaga lume a unor 
relații noi, de Încredere și securitate, 
contribuind la progresul economic și 
social al tuturor popoarelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reținut, apoi, pe oaspeți la dejun.

In timnul dejunului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul minis
tru al Finlandei, Kalevi Sorsa, au 
rostit scurte toasturi.

Primirea si dejunul s-au desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

îfflsW președintelui 
Nicolae Ceaușii

Doresc să exprim satisfacția mea, a conducerii statu
lui român și a partidului nostru pentru relațiile bune, 
prietenești dintre România și Finlanda. Aceste relații 
au exercitat o influență pozitivă atit asupra dezvoltării 
colaborării bilaterale, cit și asupra contribuției pe care 
popoarele noastre au adus-o și o aduc la securitatea eu
ropeană, la politica dc pace și destindere în întreaga 
lume.

Salutînd vizita domnului prim-mlnistru șl a celorlalți 
prieteni finlandezi care-1 însoțesc în România aș dori 
să exprim speranța și dorința noastră ca această vizită 
să constituie un moment nou in dezvoltarea relațiilor 
viitoare dintre popoarele român și finlandez.

In lume sint asemenea schimbări care impun Întărirea 
colaborării intre popoare, intre țările mici și mijlocii, o 
participare activă a fiecărei națiuni la soluționarea pro
blemelor ce preocupă întreaga omenire. Avind convin
gerea că dezvoltarea vieții internaționale merge într-o 
direcție care corespunde forțelor progresiste, intereselor 
păcii si colaborării popoarelor, exprimăm dorința de a 
colabora strips pentru dezvoltarea tot mai accentuată a 
acestei politici noi pe plan internațional.

Aș dori să urez poporului prieten finlandez succese 
pe calea dezvoltării sale economico-sociale independen
te, multă prosperitate și bunăstare ! Urez o bună colabo
rare, in continuare, intre popoarele și guvernele Româ
niei și Finlandei ! In sănătatea domnului prim-ministru, 
in sănătatea celorlalți prieteni finlandezi I Pentru o co
laborare trainică, pentru pace I

loastul premierului 
Kalevi Sorsa

Aș vrea să-mi exprim deosebita bucurie pentru suc
cesul vizitei pe care am întreprins-o in România, ca șl 
pentru onoarea care mi s-a făcut astăzi de a fi primit da 
dumneavoastră, domnule președinte.

Sper că și domnul prim-ministru Manea Mănescu este 
de acord ca să subliniez, in numele amindurora. că dis
cuțiile noastre s-au desfășurat in mod fructuos, vor 
constitui un nou punct de plecare pentru dezvoltarea 
colaborării și relațiilor dintre țările și popoarele noastre.

Aș vrea, in același timp, domnule președinte, să spun 
că colaborarea dintre țările noastre va aduce o contri
buție la dezvoltarea relațiilor cu celelalte state, cu ță
rile in curs de dezvoltare, la rezolvarea problemelor ac
tuale care confruntă omenirea. După părerea mea, și din 
acest punct de vedere vizita pe care am făcut-o este 
fructuoasă.

Acum trei ani, cind am fost în România, am putut să 
văd ceea ce ați realizat in țara dumneavoastră, iar acum 
să constat transformările care s-au petrecut în acest 
timp.

Totodată, cu acest prilej, aș vrea să-mi exprim con
vingerea că veți reuși in realizarea sarcinilor pe care vi 
le-ați trasat, de îndeplinire a planului cincinal în tim
pul stabilit. In timpul călătoriei mele am putut să constat 
efervescența politică care animă pe oameni în îndepli
nirea acestui plan cincinal înainte de termenul propus. 
Și aceasta ne bucură, ca și rezultatele obținute.

Aș dori să ridic paharul in cinstea dumneavoastră, 
domnule președinte. Totodată, să adresez urări de suc
ces poporului român care se pregătește să intimpine cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei sale. Și, de 
asemenea, să ridic paharul pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor dintre popoarele șl țările noastre !

lure Bilici, membru al Biroului Executiv
al

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primrt, luni dupâ-a- 
miază, pe tovarășul lure Bilici, mem
bru al Biroului Executiv al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită in țara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit dc S. Gra- 
hek, adjunct al șefului Secției relații 
și legături externe a U.C.I., precum 
și de Petar Dodik, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

Prezidiului U. C. I.
Cu acest prilej, tovarășul lure Bi

lici a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut priete
nesc din partea tovarășului Iosip 
Broz Tfto, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete sâ 
transmită președintelui Iosip Broz 
Tito un călduros salut de prietenie 
și cele mai bune urări de sănătate.

în timpul întrevederii a avut loc o 
Informare reciprocă in legătură cu 
preocupările Partidului Comu
nist Român și Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia in acti
vitatea de edificare a socie

tății socialiste. Cu deosebită satis
facție au fost relevate bunele ra
porturi, colaborarea frățească dintre 
România și Iugoslavia, dintre P.C.R. 
și U.C.I., dorința de a acționa in 
continuare pentru extinderea și di
versificarea conlucrării tovărășești 
dintre cele două țări și partide.

A avut Ioc, totodată, un schimb de 
păreri privind probleme ale vieții 
politice internaționale actuale, pre
cum și unele aspecte ale mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și cor
dialitate.

Diosdado Macapagal,
' fost președinte al Republicii Filipine

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni dimineață, pe Diosda
do Macapagal, fost președinte al Re
publicii Filipine. membru al Consi
liului pehtru politică externă, in 
Consiliul de Stat și Consiliul Națio
nal al Securității, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, face o vi
zită in țara noastră.

Oaspetele și-a exprimat deosebita 
satisfacție de a vizita România, de 
a fi primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu și a dat o inaltă apreciere 
realizărilor poporului român. El a 
relevat dorința președintelui Repu

blicii Filipine, Ferdinand Marcos, a 
guvernului filipinez de a dezvolta 
relațiile cu România, de a cunoaște 
experiența acumulată de țara noas
tră in rezolvarea unor probleme spe
cifice ale dezvoltării economice și 
sociale.

La rugămintea oaspetelui, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a impărtășit 
din experiența României in cuceri
rea și consolidarea independenței 
țării, in dezvoltarea economică, știin
țifică și social-culturală, in organiza
rea vieții de stat.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că România este interesată

tntr-o conlucrare largă româno-fili- 
pineză, in diferite domenii, în folo
sul celor două popoare.

In timpul convorbirii s-a apreciat 
că dezvoltarea contactelor dintre cele 
două țări contribuie la mai buna cu
noaștere reciprocă, la întărirea cursu
lui general spre destindere și colabo
rare internațională,

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri asupra unor aspecte ac
tuale ale vieții politice internațio
nale.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială.

Un grup de ziariști finlandezi
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni 
dimineața, pe Erkki Pennanen, co
respondent la Viena al ziarului fin

landez „Helsingin Sanomat", Jaakko 
Lensu. redactor politic la ziarul 
„Suomen Sosialidemokraatti", Jarkko 
Sauli, redactor politic la agenția 
finlandeză de știri S.T.T.

La primire a fost de față tovarășul

Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu zia
riștilor finlandezi.
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Pămîntul are nevoie de apă

LA IRIGAȚII—NICI UN RĂGAZ!
VASLUI

IN SISTEME LOCALE - 
PE 5 500 KA

PlnR «cum. In cooperativele a- 
Rrirolc din judelui Vaslui s-au i- 
ngat 5 500 ha. toate In sisteme lo
cale. Oamenii muncii din agri
cultura Județului s-au angajat 
să irige peste 11 000 h-i. Din această 
suprafață 2 700 ha sint destinate 
legumelor. 1 490 pentru viile ti
nere. iar alte suprafețe sini ocupate 
cu lucemiere ș: cartofi. Pentru 
prima dată in județul Vaslui s« 
irigă cartofii, lucrare executată pe 
o suprafață de 500 ha $i care se 
va extinde pe 1 400 ha. Viile ti
nere au fvet irigate pc 400 ha. In 
grădini lucrările de plantare a le
gumelor in cimp sint abia la in- 
rcput. Au fost udate totuși legu
mele, Îndeosebi rădăcinoasele. pe 
700 hA. urmind ca. in zilele viitca
rp, această suprafață să crească. 
Cele mai mari suprafețe au fost 
irigate in unitățile agTicole de pe 
Valea Prutului-Berereni. Lunca 
Banului. Huși-Comi. Rj'ști etc. 
De asemenea, pc Valea Birladu'ui 
au fost făcute mici acumulări lo

cale (Tutova. Ivești. Munteni de 
s ele.), iar in alte locuri au fost 

amenajate lazuri din izvoare. La 
Lunca Banului, cele 5 motop.xnpe 
trimit continuu din Prut apa pe 
canalele de desecare folosite acum 
pentru irigații.

„Vrem să extindem suprafața 
pliă la 11 100 ha. ne spune Iov. 
Tibcriu Mihalache, director adjunct 
al direcției agricole. Angajamentul 
acesta H vom realiza in cel mai 
s'urt timp posibil. Am comandat 
130 do utilaje, din care 97 bucăți 
pentru cooperativele agricole. Pină 
acum au și sosit 53 bucăți, care au 
fost livrate unităților agricole coo
peratiste. Considerăm că astfel 
vom putea iriga suprafețele cu 
legume, 1 400 ha cartofi și 1 500 ha 
vii tinere".

Li aceste suprafețe trebuie să 
adăugăm și I 570 ha irigate in în
treprinderile agricole de stat, din 
planul stabilit de 2 430 ha. în coo- 
p 'nativele agricole Vaslui. Bălteni, 
Ștefan cel Mare, Suletea, Coroiești, 
Delcni și altele, unde se înregis
trează restanțe, trebuie să se in
tensifice lucrările de irigare, să 
se termine grabnic amenajările 
necesare.

Vasile IANCU 
corespondentul „Scinteii"

TERENURILE SiNT UDATE 
ZI Șl NOAPTE

..Precipitațiile căzute in ultima 
vreme in județul Iași sint 
insuficiente — ne spunea ing Lu
cian Hatmanu, directorul direcției 
Agricole județene. Dc aceea, sub 
îndrumarea comitetului județean 
de partid, am intensificat măsurile 
pentru funcționarea continuă a 
sistemelor de irigații care asigură 
apa necesară pentru aproape 16 000 
hectare teren".

Cu prilejul unui raid-anchetă, 
efectuat prin mai multe unități, 
am putut face constatarea că 
sistemele de irigații funcționau din 
plin. Cel mai bun exemplu il o- 
feră cooperativa agricolă din Bi
volari. Aici, cu cele 23 agregate dc 
aspersiune s-au făcut udări dc a- 
provizionare pe 150 ha, udatul I — 
pe 690 hectare, iar udatul al II-lea 
— pe 427 hectare. După cum ne 
spunea tov. Constantin Salaru, pre- 
ș 'dintele cooperativei, tehnicianul 
Minăstireanu Gheorghe și mecani
cul de intreținere Atudosei Vale- 
riu lucrează zi și noapte, con
tinuu.

Sistemele dc irigații funcționea
ză fără întrerupere și la coopera
tiva Al. Ion Cuza, unde, pină a- 
cum, s-au efectuat udări de apro
vizionare pe aproape 500 hectare 
și udatul 1 la semănăturile do 
toamnă pe 441 hectare. Fruntașe la 
irigări sint și cooperativele agri
cole Râ.hitcni, Ilaiășticni. Rugi- 
noasa, Stolnlcenl Prăjeseu, care 
folosesc apă din Șiret. Trifcști, 
Tuțora, Prisăcani, Grozcș’i. Corbnn 
care primesc apă prin sisteme și 
c-nale din Prut. Altele — Șipotcși 
Bălțați — au făcut acumulări lo
cale și chiar improvizate, pentru 
numai o udare, două etc. O acu
mulare provjzone au făcut și coo
peratorii din Bălțați, de unde udă 
35 hectare cu sfeclă de zahăr.

Pină acum, in județ udările de 
aprovizionare au fost făcute, după 
cum arată situația operativă în
tocmită la 29 aprilie, pe 6 580 hec
tare, udatul I — pe 11 000 beci.are, 
iar al II-lea — pe 3 720 hectare. 
Este încă puțin față de. suprafe
țele amenajate pentru irigat. De 
aceea se impune ca in toate uni
tățile agricole să se pună in func
țiune motopompele și aspcrsoarele, 
să se lucreze ziua și noaptea la 
efectuarea udărilor.

Manole CORCACI 
corespondentul ..Scinteii*CU APARATUL FOTOGRAFIC, PE OGOARELE GĂLĂTENE

(Urmare din pag. I)
a întrecerii socialiste din acest an 
jubiliar un spor de producție de incă 
un miliard lei, pină la cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării țării, 

în numeroase intreorinderi, rezul
tatele din luna aprilie sint supe
rioare celor din lunile precedente, 
multe dintre ele realizind sau fiind 
foarte aproape de a realiza sarci
nile prevăzute inițial pentru orimii 
patru ani ai cincinalului. In fruntea 
lor se află fabrica de nutrețuri com
binate ..Sobarul" și întreprinderea 
de medicamente și colora nți „Sin- 
tifarm" (prima realizindu-.ri încă de 
la 26 martie planul stabilit inițial 
pentru acești cinci ani. a doua pro- 
ducind de la 20 aprilie in contul 
anului viitor).

Una din căile principale de reali
zare a unor asemenea avansuri, con
cretizate in importante sporuri de 
producție este folosirea mai bună a 
utilajelor și a suprafețelor de pro
ducție. La „Automatica", in urma 
unor studii efectuate de specia
liști. sub conducerea comitetului de 
partid, s-a constatat că. prin ream- 
plasarea utilajelor, o suorafață de 
producție de 750 mp ar putea fi fo

losită in așa fel incit să se obțină 
un spor de producție de 19 milioane 
lei in acest an și de 60 milioane lei 
in 1975.

Acțiunea de reevaluare a spațiilor 
productive este însoțită, aproape pre
tutindeni, de o preocupare susținută 
din partea organizațiilor de partid 
pentru promovarea pe scară largă a

propus să determinăm întreprinde
rile și institutele de cercetări cu care 
colaborează să grăbească cit mai 
mult acest proces, știut fiind că orice 
tehnologie nouă este cu atit mai efi
cientă cu cit este aplicată mai ra
pid in producție".

Sint demne de remarcat și rezul
tatele în domeniul asimilării de pro-

zate la I.M.S.B., calculatorul elec
tronic ae birou CE 164, dispozitivul 
de recoltat porumb depănușat, diver
se mijloace de automatizare, corec
torul de frecvență pentru sisteme 
telegrafice, telefonul cu jeton inter
urban — aproape toate aflate în a- 
coste zile in faza probelor finale 
sau in drum spre beneficiari.

INDUSTRIA CAPITALEI

r

Mesaj'e ale hărniciei 
CONSTRUCTORII RAPORTEAZĂ

(Urmare din pag. I)
această perioadă, menționăm Insta
lația dc fibre poliestcrice dc la com
binatul din Iași, o nouă secție pen
tru producerea Carom-ului la Bor- 
zești, noi capacități de producție la 
Uzina de oțeluri aliate din Tirgo- 
viște, întreprinderea de produse din 
sirmft Buzău și întreprinderea de 
prelucrare a aluminiului de la Sla
tina. De asemenea, s-au dat in func
țiune Fabrica de plăci aglomerate 
din lemn de la Bistrița, întreprinde
rea dc limplftrie metalică din Buzău 
și o secție la cunoscuta uzină de 
rulmenți din Birlad. •

• UNITĂȚILE MINISTERULUI 
ECONOMIEI FORESTIERE ȘI MA

TERIALELOR DE CONSTRUCȚII 
au îndeplinit, înainte dc termen, 
sarcinile de plan pe primele patru 
luni ale acestui an. Aceasta înseam
nă. in fapl, obținerea, peste preve
deri, a unei producții globale indus
triale In valoare dc peste 450 de 
milioane lei.

Aceste succese au fost posibile 
printr-o folosire mai eficientă a ca
pacităților productive, in condițiile 
economisirii energiei și combustibi
lului. Un rol important in dezvolta
rea potențialului acestei ramuri in
dustriale il arc, de asemenea, intra
rea in funcțiune, de la inceputul 
anului și pină in prezent, a 16 noi 
combinate, fabrici și secții principale 
de producție.

Au îndeplinit 
planul pe patru luni

• Colectivele de oameni ai mun
cii din întreprinderile industriale ale 
JUDEȚULUI ILFOV au îndeplinit, 
in ziua de 27 aprilie, sarcinile de 
plan la producția globală industrială 
pe primele patru luni ale acestui an. 
Rezultate bune pe linia creșterii 
productivității muncii și a produc
ției, folosirii intensive a mijloacelor 
tehnice și a timpului de lucru au 
obținut colectivele Șantierului naval 
de la Giurgiu, filaturii de la Olte
nița, ale fabricilor de conserve din 
Giurgiu, Oltenița și Buftea, Schelei 
de extracție Cartojani și întreprin
derii de poduri din beton-Giurgiu. 
Se cuvine remarcat faptul că aceste 
succese au fost obținute in condițiile 
unei permanente preocupări pentru 
buna gospodărire a bazei de materii 
prime și a surselor energetice, pre
ocupare ce a avut ca rezultat înre
gistrarea, la sfirșitul lunii trecute, a 
unor economii de 600 tone metal, 645 
tone combustibil convențional și a 
710 000 kWh energie electrică.

• OAMENII MUNCII DIN INDUS
TRIA JUDEȚULUI ALBA au reali
zat, cu două zile in avans, planul 
producției globale și marfă pe pri
mele 4 luni ale anului și sarcinile 
privind livrările la export. Se esti
mează că întreprinderile din județ 
vor realiza o producție suplimentară, 
pină la finele lunii aprilie, in va
loare de aproape 50 milioane lei.

• ÎNTREPRINDERILE INDUS
TRIALE DIN JUDEȚUL SATU- 
MARE și-au îndeplinit, cu 3 zile 
mai devreme, sarcinile la planul pro
ducției marfă pe primele 4 luni. 
Avansul de timp ciștigat va permite 
realizarea pină la finele lunii aprilie 
a unei producții-marfă in valoare de 
38 milioane lei, care, exprimată in 
produse, înseamnă, printre altele, 
415 tone utilaje pentru industria chi
mică, 18 tone utilaje pentru indus
tria metalurgică, 25 000 mp țesături 
tip bumbac, 18 000 produse tricotate, 
1 220 tone ulei comestibil ș.a. Printre 
unitățile care au raportat îndeplini
rea mai devreme a sarcinilor de plan 
se situează întreprinderea textilă 
„Ardeleana", fabrica de ulei „Ardea
lul", I.F.E.T.. unitățile cooperației 
meșteșugărești ș.a.

• MUNCITORII, INGINERII ȘI 
TEHNICIENII DIN ÎNTREPRIN
DERILE INDUSTRIALE ALE JU
DEȚULUI BISTRIȚA-NASAUD au 
îndeplinit planul producției globale 
și marfă pe primele 4 luni ale anu
lui cu 3 zile înainte de termen. A- 
cest lucru creează condițiile obține
rii. în plus pină la sfirșitul lunii, a 
3 500 tone minereuri complexe, 29 
tone hirtie, 441 mc de cherestea și 
alte produse in valoare de peste 17 
milioane lei. ,

unor tehnologii noi. cu eficiență su
perioară. încă de anul trecut, in nu
meroase intreprinderi bucureștene 
s-au făcut pregătirile necesare pen
tru introducerea a peste 290 de teh
nologii noi. „De fapt — remarca tov. 
Marin Ncdelcu, secretar al Comite
tului de partid al sectorului 6 — in
troducerea și extinderea tehnicii noi 
in producție — in contextul preocu
pării permanente pentru reducerea 
eforturilor fizice — reprezintă prin
cipala pirghie de acțiune in compe
tiția cu timpul. De aceea, noi ne-am

duse noi și al modernizării celor 
existente, in total, anul acesta indus
tria bucurcșteană va realiza 400 de 
produse noi. Dintre acestea, „capul 
de afiș" il dețin autobuzul și trolei
buzul de mare capacitate (120 de 
locuri, confort sporit, sistem perfec
ționat de aerisire, platformă mai 
mare pentru urcare și coborire, care 
nu peste multă vreme iși vor face 
apariția și pe traseele de transport 
in comun ale I.T.B.), cele două con- 
vertizoare de oțel și coloana de sin
teză pentru industria chimică reali-

Tot mai mult se afirmă în intre
prinderi spiritul gospodăresc, acțiu
nile și inițiativele menite să asigure 
valorificarea superioară a materiilor 
prime, economisirea combustibililor 
și a energiei electrice, reducerea de
șeurilor, recuperarea și folosirea lor 
in procesul de producție. Numai in 
trimestrul I, in întreprinderile din 
sectorul 2, spre exemplu, s-au eco
nomisit 567.3 tone de metal. 628 mc 
de material lemnos. 8 440 tone de 
combustibil convențional, 4,3 milioa
ne de kilowați-oră.

Posibilitățile industriei bucurește
ne de a realiza cincinalul cu șase 
luni mai devreme sint amplificate 
intr-o măsură considerabilă și de in
vestițiile prevăzute să fie puse in 
funcțiune in 1974. In total, in acest 
an, in București vor începe să pro
ducă peste 140 de capacități indus
triale noi. In medie, o premieră la 
două zile și jumătate. „Devansarea 
intrării in funcțiune a celor mai im
portante dintre ele — aprecia tov. 
Cristian Niculescu, secretar al Co
mitetului de partid al sectorului 7 — 
înseamnă ciștigarea unui timp pre
țios in bătălia pentru scurtarea cin
cinalului. In acest scop, noi analizăm 
mersul lucrărilor, direct pe șantiere, 
împreună cu toți factorii angajați in 
procesul de realizare a investițiilor. 
Un stil dp muncă dinamic, datorită 
căruia problemele sint rezolvate ope
rativ".

Cincinalul bucureștean se înfăptu
iește in ritmurile angajamentului 
asumat. Oamenii întreprinderilor și 
șantierelor sint hotărîți să facă totul 
pentru a-și onora în mod exemplar 
cuvintul dat.

Dumitru TÎRCOB
Aspect din secția țesătorie a între
prinderii de volvatir din Tg. Neamț

în această primăvară au fost conferite înalte distincții ciștigâtorllor întrecerii 
socialiste pe anul 1973. Un moment devenit tradițional. Și totuși, anul acesta orga
nizațiile județene de partid, consiliile populare județene, întreprinderile industriale, 
unitățile agricole, institutele de cercetări șl proiectări au trăit emoția evenimen
tului amplificată la gindul câ răsplătirea bunelor rezultate arc loc în anul marilor 
evenimente — cea de-a XXX-a aniversare a eliberării și cel de-al XI-lea Congres 
al partidului. Sint circumstanțe care obligă. Care pun in fața tuturor hotărirca și 
ambiția de a se autodepăși, de a face din anul 1974 treapta cca ^mai înaltă a per
formanțelor.

In legătură cu aceasta, corespondenții „Scinteii" au întreprins, fn preajma 
Zilei muncii, scurte investigații in cîteva dintre unitățile recent distinse.

„Secretul" hunedo- 
renilor: nemulțumi
rea care îmbărbă

tează
Siderurgiștii hunedoreni, 

ne transmite Sabin lones- 
cu. obțin — pentru a patra 
oară in ultimii ani și pen
tru a treia oară consecutiv
— „Ordinul Muncii" clasa I. 
Steagul roșu și Diploma de 
fruntaș. „Care este secre
tul acestei performanțe ?**
— l-am întrebat pe tovară
șul Petre Lungu. secretarul 
comitetului de partid al 
combinatului. Ne-a răs
puns :

— „Secretul" nostru stă 
la îndemina oricui. El șe 
numește : răspundere in 
muncă, hărnicie, valorifi
cate in chip comunist, adi
că in condițiile unei per
manente și bine organizate 
întreceri, domeniu in care 
Hunedoara are bogate tra
diții. Ne mindrim că rezul
tatele datorită cărora am 
primit, recent, „Ordinul 
Muncii*  clasa I (25 000 de 
tone de fontă, 41 000 de 
tone de oțel. 49 000 de 
tone de laminate. 74 mi
lioane lei beneficii su
plimentar) au fost obți
nute, in primul rind. da4o- 
rită sDiritului de competi
ție. a felului in care a test 
organizată întrecerea.a că
rei flacără n-a slăbit n oi 
o clipă. O probează și re
zultatele obținute in noul 
an (o producție suplimen
tară de 8 800 tone fontă. 
25 000 tone de minereu 
de fier aglomerat. 26 500 
tone oțel Martin șl e- 
iectrlc, 18 000 tone de
laminate. cărora li se
adaugă beneficii Fup’i- 
mentare in valoare de
peste 60 milioane lei). 
O probează ambiția fie
cărui colectiv, a fiecă
rui om. mai» ales că în a- 
cest an vom sărbători 
Împlinirea a 90 de ani de

la inaugurarea, pe aceste 
meleaguri, a primului fur
nal.

în legătură cu obligațiile 
generate de acest eveni
ment. maistrul furnalist 
Nicolae Mărculescu. Erou 
al Muncii Socialiste, ne-a 
spus :

— Nici anul acesta nu ne 
vom lăsa mai prejos. Si 
știți de ce ? Pentru câ. d si 
am ciștigat trofeul, d și 
sintem felicitați, deși obți
nem producții mari (de 
pildă, pină in prezent co
lectivul nostru de la furna
lele de mare capacitate a 
dat peste 5 700 tone de 
fontă in plus), oamenii 
noștri sint mereu nemulțu
miți. Dar o nemultum-’-e 
pozitivă, care indirjește, 
c-'re dă garanții de viitor. 
Și e o regulă : ori de cite 
ori au fost oamenii noș'ri 
„nemulțumiți", adică setoși 
de performanțe, automat 
am mai prins oe ..pien* ”’." 
întreprinderii încă un „Or
din al Muncii".

Pa locul I
5 000 de oameni

La întreprinderea meca
nică din Tinrșoara. cores
pondentul nostru. Cezar 
Ioana, s-a lovit de dificul
tatea de a întocmi o listă 
a fruntașilor, a celor dato
rită cărora, in primul rind. 
acari colectiv de 5 099 de 
oameni a ocupat locul I oe 
țară. Ins. Nicolae Popescu, 
dTerior tehnic al întreprin
derii. a g^sît foarte fi
rească această dificultate :

— Biografia productivă a 
unei Întreprinderi este bio
grafia lucrătorilor ei. In si
tuația noastră e greu să 
alegi un „cap de listă". Și 
chiar să intocmeș'i o listă 
r zonabi’.ă. Iată cițiva po
sibili. A’eceți dv. dintre ei. 
d-'că puteti... De nildă. Pe
tru ȘaDdru. șeful de la 
turnătorie. Are 34 de am 
in meserie. A fost ucenic

aici, unde «acum conduce 
un mare colectiv și unde 
face tot felul de inovații. 
Numai ultima aduce eco
nomii anuale de aproape 
100 tone de metal... Ei, 
ce facem cu Șandru ? îl

ger și Mircea Popa, toți 
ș?fi de secții fruntașe, 
unde lucrează, la fel, nu
mai oameni de bază, ro
mâni. germani, magniari, 
sirbi și de alte naționali
tăți. virstnici șl tineri... A- 
prooo de tineri. Dintre 
aceștia se ridică mereu oa
meni de mare valoare pro
fesională. Ca frezorul Ion 
Bâ’an (locul IV pe țară la 
ultima Olimpiadă a tineri
lor strungari și frezori). 
Ca lăcătușul Ion Tucanov 
(cum i s-a dat să conducă 
o echipă de 40 de mese
riași, cum a făcut-o frun
tașă ; asta ca să se vadă că

întreprinderea a primit 
„Ordinul Muncii" clasa I. 
„Un record absolut ?" a în
trebat corespondentul pe 
ing. Mihai Dinei, directo
rul întreprinderii.

— Nicidecum. Pentru a- 
nul viitor, cum spun oa
menii noștri : „nici nu stăm 
de vorbă sub 12 kg de 
lină".

— Ce argumente aveți ?
— Argumentele noastre 

principale sint oamenii teh
nicianului Anghcl Ciovîrtă, 
șeful fermei : ciobanii Ion 
Creangă, Constantin Bor- 
șeru, Mihai Aișmbraîer, 
Constantin Lină (nume

Un răspuns olte
nesc : adică foarte 

chibzuit
6 667 kg de porumb la 

hectar — aceasta este pro
ducția medie realizată 
anul trecut la C.A.P. „Uni
rea" din Corabia, județul 
Olt. O producție care a 
adus acestor agricultori de 
la Dunăre bucuria investi
rii cu „Ordinul Muncii" 
clasa I, răsplată a binecu
noscutei lor hărnicii.

Această calitate a coră-

„ORDINUL MUNCII
pentru fruntașii muncii

punem înainte sau după 
lăcătușul Milenco Marcov. 
de la mașini de transpor
tat II ? Tot inovator : îm
preună cu un colectiv, 
printr-o singură inovație, 
ne-a adus economii de 
peste 400 000 lei. sumă 
bineînțeles înglobată in 
succesul întreprinderii... 
Unde sint cuprinse și depă
șirile constante, cu peste 
10 la sută, ale echipei con
duse de Cosma Ion, care 
este și secretar al comite
tului de partid dc la ma
șini de transport I, și care, 
deci, știe să lucreze cu oa
menii... Dar maestru In a- 
cesț domeniu este și recti
ficatorul Mihai Dekrel de 
la Prelucrări mecanice. A 
calificat mulți tineri în 
viața lui. dar știu câ 11 
lucrează chiar in între
prindere și că sint oameni 
de bază. I-aș putea cita 
și ne el...

Dar de bază sint mulți : 
lăcătușul Ion Jidvcanu, 
strungarul Ion Golobcnța, 
inginerii Valter Veisenbur-

nu degeaba este el stu
dent in anul II la sub- 
i.ngineri» la politehnică). 
Să-1 punem, deci, cap de 
listă ?... Dor ce faci cu 
Tilus Cios, Marinei Cojo
carii, Victor Surda, Vasile 
Ștefănescu și cu atiția 
alții ? Alegeți dumneavoas
tră, dacă puteți.

Iar corespondentul a ales, 
pe bună dreptate... titlul 
din fruntea acestui capitol. 

Argonauții s-au oprit 
la Cotnari 1

Prin cuvintele de mal 
sus. colegul nostru Manole 
Corcaci a găsit modalita
tea de a ne informa câ la 
I.A.S. Cotnari, județul Iași, 
se află nu numai vin de 
viață lungă, ci’și ol cu lina 
de aur. 10 009 la număr. 
Ele dau. de trei ani, cea 
mai mare producție de 
lină pe țară (8.5 kg de la 
fiecare oaie in 1971. 9.3 in 
1972 și 0,8 in 1973). Un 
crescendo datorită căruia

predestinat — n.n.) și toți 
ceilalți. Au și ei „argu
mentele" lor. In primul 
rind, dragostea de ani
male. Apoi : înțelepciunea 
in meserie ; cea adunată 
din stpăbuni și cea a me
todelor moderne. Căci au 
deprins cum se cuvine fo
losirea mijloacelor mecani
zate. de care uzeaza nu 
numai la cositul și aduna
tul furajelor, ci și la con
diționarea și administrarea 
lor in hrană. Dar ciobanii 
noștri — adevărați argo
nauți care au găsit lina de 
aur — nu s-au oprit aici. 
Ei participă direct la ac
țiunea de irigări (cel puțin 
100 de hectare cu lucernă), 
prerum și la formarea unei 
paiiștî artificiale de 48 de 
hectare. Asta va ridica la 
800 de hectare suprai-ața 
de pășune și lucernă re
zervată celor 10 000 de oi, 
datorită cărora am primit 
o distincție mult mai pre
țioasă decît vestitul colan 
al Linii de Aur : „Ordinul 
Muncii".

bienilor o cunoștea și co
respondentul nostru, hmi- 
lian Rouă, oaspete al coo
perativei. Ceea ce a vrut 
el să afle a fost : cum 
de s-a obținut, aici, ase
menea producție tocmai in 
condițiile climatice ale a- 
nulul trecut, care n-au fost 
prea prielnice ? Răspunsul 
l-a primit de la Iile Fopa, 
inginerul-șef al Unității. 
Un răspuns cit se poate 
de... oltenesc :

— Să obții recolte mari 
cind al condiții climatice 
bune — știe oricine. Ade
vărata performantă insă 
este atunci cind le dobin- 
dești chiar dacă nu plouă 
la timp sau chiar dacă 
plouă cu găleata la recol
tare. Atunci se vede care 
pe care : tu sau natura ! 
Iar cu mijloacele moderne 
care ne stau la îndemină 
a te lua la trintă cu natura 
— și a ieși învingător <— 
nu mai pare chiar o uto
pie. Totul este să faci ceea 
ce este esențial in agricul
tură : fiecare lucrare la

timpul ei. oricît de ne
prielnice ar fi condițiile. 
Simplu.

— Simplu, dar nu ușor.
— Sigur că am întimpi- 

nat și greutăți. De pildă, 
in primăvara trecută, spre 
deosebire de aceasta, solul 
avea un grad prea mare ae 
umiditate și se părea că nu 
se poate lucra. Totuși, 
ne-am „încăpăținat" și am 
făcut prima prașilă, chiar 
pe ploaie. N-a fost ușor, 
dar am îndepărtat buruie
nile și pe urmă plantele 
s-au dezvoltat nestinghe
rite. Astfel, acolo unde pă
rea că totul e pierdut, am 
obținut chiar și un record: 
brigada condusă de Dumi
tru Oncea a realizat, la 
neirigat, aproape 7 000 kg 
de porumb boabe la hec
tar. Totul este să nu te 
dai bătut și să faci ce 
trebuie făcut, să ai în
credere.

O încredere pe care re
cordmanul Dumitru Oncea 
o împărtășește deplin :

— Știu că nu s-a mal 
realizat o asemenea pro
ducție în unitatea noastră 
și că mulți o socotesc un 
plafon de netrecut. Totuși, 
eu zic că puteam obține și 
mai mult.

Cit de mult ? Angaja
mentul ferm al coooerato- 
rilor de la „Unirea" este 
concludent : 7 700 kg de
porumb boabe la hectar. 
Un angajament demn de 
înalta distincție care imoo- 
dobește frontispiciul coo
perativei lor.

Titlul da fruntaș 
obligă

IPROLAM București : lo
cul I pe țară in întrecerea 
socialistă dintre institutele 
de proiectări, pe anul 1973. 
Colegul nostru Dumitru 
Tircob a adresat ing. Va
sile Văzdăuțeanu. direc
torul institutului. întreba
rea : „Cum a fost dobindit 
îțcest succes ?“ A primit 
următorul răspuns :

— Anul trecut, institutul 
nostru a realizat 2 370 de 
proiecte de execuție șl stu
dii tehnico-economice pen
tru lucrări de investiții va- 
lorind 3.09 miliarde Ici. 
Proiectele elaborate de 
institutul nostru pentru 
tehnologii, utilaje, echipa
mente sau construcții și in
stalații aferente acestora

reprezintă unicate în me
talurgia românească. Cali
tativ, 2 110 proiecte au în
trunit calificativul foarte 
bine, iar 260 — bine. In a- 
ceste calificative regăsim 
preocuparea permanentă a 
proiectanților noștri pentru 
realizarea unor utilaje și 
instalații de concepție pro
prie de înaltă tehnicitate, 
pentru reducerea simțitoare 
a importurilor. Exemple : 
proiectarea integrală a 
unor mari obiective indus
triale din localități ca Bra
șov, Slatina, Roman, Ga
lați și altele. Totodată, în 
colaborare cu firme străine, 
am asigurat proiecte pen
tru realizarea unor ooiec- 
tive noi, de mare capaci
tate. cum sint cele pentru 
platforma metalurgică de 
la Tirgoviște, I.M. Iași, 
I.P.A. Slatina, C.S. Hune
doara ș.a. La toate acestea 
se adaugă proiectele reali
zate pentru export... Anul 
trecut. colectivul nostru 
și-a depășit angajamentele 
in întrecere la toți indica
torii. S-a redus importul 
de utilaje cu 241 la sută, 
s-au scurtat termenele de 
predare, s-au găsit soluții 
pentru micșorarea volumu
lui de construcții-montaj și 
pentru obținerea unor im
portante economii d-> mate
riale, combustibil și ener
gie... Nu uităm insă că 
proiectele și mai îndrăz
nețe pe care le avem ae 
realizat în acest an trcouie 
să valorifice lâ un nivel 
sunerior experiența dob'n- 
dită. Titlul de fruntaș 
obligă.

TITLUL DE FRUNTAȘ 
OBLIGA. Este gindul tutu
ror în confruntarea cu mă
rețele obiective ale acestui 
an. în îndeplinirea cărora 
sint angrenați toți oamenii
muncii din 
însuflețiți 
tovarășului

țara noastră, 
de cuvintele 
NICOLAE

CEAUȘESCU: „Vom
vedea la sfirșitul anului 
cine a știut să organizeze 
mai bine, să unească eror- 
ti’l oamenilor muncii. Eu 
vă urez tuturor să lucrați 
cit mai bine. Fiecare să 
candidați la locul întit".

O înaltă urare de mun
că. ale cărei sensuri se am
plifică în aceste zile dense 
de fantă din preajma lui 
1 Mai.

Petre DRAGU
J

[FAPTUL] 
[DIVERS] 
| Poftă bună, 
| Mihăiță! |
ITimp de 4 ani, Mihăiță Ră- I 

dencă, din Golcea Mică-Dolj I 
(acum in vlrstă dc 9 ani). a • 
fost hrănit artificial. Cind avea I 

I 5 ani. a băut dinlr-o sticlă sodă I 
I caustică lichidă, crczind că-i | 
• sirop, și 1 s-a distrus esofagul.
■ După îndelungi tratamente, mc- I 
I dicul chirurg Ion Bușu, din I 
| Craiova, i-a făcut o operație • 
I dificilă (esofagoplastie) după 1 

procedeul prof. dr. Gavriliu. I 
Zilele acestea, Mihăiță s-a in- | 
tors in satul lui, spre bucuria - 

I familiei, care îl.vede cum mă- I 
nincă iarăși normal, ca toți oa- I 
menii. Poftă bună, Mihăiță 1

I Pădurea 
| salvată

— Foc ! Săriți ! Arde pădu- I 
rea Sâcășenilor !

Din neglijența unui cetățean, 1 
Icare aruncase în pădure un I 

muc nestins de țigară, pădu- I 
rea de 17 hectare de la Sâcă- | 
șeni (Satu-Mare) a fost cuprin- . 

Isă de flăcări. Primii au sosit I 
la fața locului mecanizatorii de I 
la S.M.A. Supur și Săcăseni. ’ 

Icare au tras brazde adinei in I 
jurul pădurii. Apoi au alergat I 
oamenii, cu mic cu mare, din | 
toate satele din jur, ba chiar și ■ 

Idin cele din județul vecin. Să- I 
l'j. Bătălia a durat ore in șir. I 
A fost salvată nu numai pădu-

Irea Sâcășenilor, de 17 hectare, I 
ci toate pădurile din jur, ame- I 
nințate. Și erau nu mai puțin I 
■ de 4 000 dg hectare ! >

„Nici nu vă 
I închipuiți...**  I
Iln biroul colonelului Ion Șer- 

ban, șeful circumscripției 19 |

I miliție București, au fost invi- . 
tați doi oameni : Petre Șerban, 
șofer, aflat in pragul pensionării, 
și Zezeanu Maria, abia trecută 1 

Ide prima tinerețe, mamă a trei I 
copii. Colonelul, emoționat, a 
făcut prezentările : „Dinsul e |

I tatăl dv. Dinsa e fiica dv.“. , 
îmbrățișări, lacrimi de bucurie, | 
cuvinte de mulțumire și recu-

Inoștință... Cu mai bine de 30 de 
ani în urmă, mama fetei, pri- I 
mind veste că soțul murise pe 
front, se recăsătorise. Dar soțul I 

Inu murise. Știind că soția năs- i 
cu.se o fetiță, pe care n-apucase 
s-o vadă, a căutat, ani in șir, | 

Isă-i dea de urmă, iar fata, la 
rindu-i. auzind și ea câ tatăl ei , 
bun trăiește, s-a tot adresat au- , 
torităților, pină a ajuns și la I

I circumscripția 19... Intr-o seri- i 
soare adresată rubricii noastre, I 
cei doi ne spun : „Nici nu vă i

I închipuiți ce fericiți sintem !“ , 
Ne închipuim...

■ 21-NT-232
I Silvia Petrescu din Piatra
■ Neamț a suferit un grav trau- : 
Imatism toraco-vertebral. Medi- ■ 

cii de la spitalul din localitate 
au făcut tot ce le-a stat in pu- 

Itință pentru a-i ameliora situa
ția, dar. în scurt timp, aceasta ' 
a devenit critică. Singura sal- 

Ivare era transportarea urgentă 
a pacientei la un spital de spe
cialitate ain București. Impreu- 

Ină cu medicul N. Bărbulescu 
(care veghease, neîntrerupt, o 
zi și o noapte la căpătiiul bol
navei), șoferul Ion Apintei a

i pornit, la miezul nopții, cu ma- 
| șina 21-NT-232 spre Capitală.
I Cu indeminare, atenție și ra- 
Ipiditate uimitoare a sosit Ia , 

timp pentru efectuarea opera
ție?. „Numai 10 minute dacă se , 
intirzia, orice intervenție era

| de prisos...".

■ Marea 
j descoperire
I de la 
| Căianu-Mic

IZi frumoasă de primăvară. 
Printre copiii ieșiți la joacă in 
comuna Căianu-Mic (Bistrița

I Năsăud) se afla și eleva Plâti- 
I neanu Carmen. Tot din joacă, 
I ea a dezgropat din pâmînt o 
I veche oală de lut, fără să bă

nuiască ce importanță deose
bită prezintă pentru arheologie 
vasul găsit de ea întimplător.

I Cercetătorii de la Institutul de 
istorie din Cluj au stabilit că 
aceasta datează de la sfirșitul

I epocii bronzului. In zilele ur
mătoare, sub îndrumarea cer
cetătorului Teodor Soroceanu, 
la Căianu-Mic a fost deschis

| un adevărat șantier arheologic, 
I pe care lucrează cu pasiune și 
I elevii școlii. Pină acum, ei au 
Iscos la lumină alte 10 vase de 

ceramică, asemănătoare cu pri
mul. toate de o valoare inesti
mabilă.

I Moș Martin 
| de pe 
| Ceahlău
IPe culmea muntelui Ceahlău 

a fost vinat cel mai mare urs 
din. toate exemplarele cunoscu-

Ite pină acum prin aceste locuri. 
Este vorba de un urs. a cărui 
blană a fost cotată cu 282 
puncte. Un adevărat trofeu ci-

I negetic. Cu punctajul respec
tiv, vinătorii din județul Neamț 
„țintesc" medalia de aur. Moș

I Martin de pe Ceahlău s-a do
vedit la... inălțime !

Rubrlcâ redactata de

I Petre POPA
Gheorqhe DAVID

I și corespondenții „Scinteii"

I
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PENTRU OM, PENTRU OAMENI
Noutăți pe harta social-edilitară a localităților țării

La teleconferința de azi, imagini din tabloul acestei primăveri
Ca*e  noi. edificii de cultură șl de sănătate, 

creșe. grădinițe, cămine pentru tineret, noi 
spații comerciale, școli, parcuri, terenuri de 
‘■port — lată daruri pe care oamenii le fac oa
menilor, și le fac adică lor inșile. prin munca 
harnică și entuziastă, prin gospodărirea cu pri
cepere a fondurilor puse la dispoziție dc către 
stat, infâptuind astfel politica partidului de ri
dicare continuă a bunăstării tuturor cetățenilor 
țârii.

Cind l-am Invitat pe co
legii noștri corespondenți 
să ne transmită — pentru 
această teleconferințâ — 
succesele social-edilitare cu 
care este intimpinat 1 Mai 
‘74 m mdețul fiecăruia. Ion 
Manca. din JUDEȚUL 
NEAMȚ. S1-a înccout re
latarea Intr-un mod su- 
fic-tiv :

— Un cartograf localnic 
îmi spunea că. dacă ar fi 
să ne conformăm ritmului 
impetuos în care se reali
zează programul complex 
de dezvoltare pe toate pla
nurile a localităților țârii, 
ar însemna ca aproape in 
fiecare an sâ procedăm la 
o schimbare substanțială a 
hărților. In județul nostru 
— ca peste tot in Româ
nia socialistă de azi — fațe
tele îndreptățesc pe deplin 
această observație. De pil
dă, să privim in urmă cu 
numai ci ti va ani. Ce era pe 
platoul Dărmănești din Pia
tra Neamț ? Cițiva pomi 
răzleți și o pășune împin- 
zitâ cu gropi. Acum, aici, 
s-a născut un nou oraș. 
Este cartierul Dărmănești 
care cuprinde peste 3 500 
apartamente confortabile, 
unde locuiesc chimiștii de 
la Săvinești și familiile n- 
cestora. Tot în Piatra 
Neamț s-au dat in folosință 
un spital cu 820 de locuri, 
aproape 2 000 mp spații co
merciale. iar acum se află 
in curs de construcție și 
amenajare locuri de grădi
nițe și creșe pentru 1 000 da 
copii.

Și In mediul sătesc al 
județului noutățile de or
din social te intimpinâ pre
tutindeni : 82 săli de clasă, 
42 magazine. Vă rog să in
serați, neapărat, in spațiul 
scurt pe care mi-1 puneți 
la dispoziție, și faptul că, 
anual, pleacă la odihnă și 
tratament în stațiunile _bal- 
neo-climaterice din țară a- 
proape 11 000 de oameni ai 
muncii.

— Și pe cuprinșul JUDE
ȚULUI MUREȘ au fost 
realizate o serie de unități 
sociale în ultimul an. Dar. 
nu știu dacă era rindul 
meu...

— Continuă, Deakl Lo
rand. continuă...

Complexul sonatorlal Câclulata

-- în primul trimestru al 
anului acesta au fost date 
In folosință primele 120 de 
apartamente din cele a- 
proapc 2 000 ce se vor con
strui în acest an in județ 
(in Tg. Mureș, Sighișoara, 
Reghin, Tirnăveni și Lu
duș). Pentru acest an este 

Vedere din centrul orașului Satu-More

prevăzută construirea din 
fonduri centralizate a mai 
multor creșe, insumind 700 
de locuri, si o grădiniță cu 
240 de locuri. Din fondu
rile centralizate se execută 
o școală generală cu 24 săli 
de clasă. 6 ateliere-școală 
și o sală de gimnastică. ’Cu 
sprijinul alocat.din fondu
rile statului se execută 16 
sâli de clasă in mediul ru
ral.

Un loc important în ac
tivitatea biroului comitetu
lui județean de partid l-a 
constituit felul in care în
treprinderile se preocupă 
de realizarea căminelor ne- 
familiștilor. In acest an ur
mează să fie construite a- 
proape 900 de locuri in noi
le cămine. Iar în cartierul 

Dimbul Pietros, unde pinft 
la sfîrșitul anului vor lo
cul pe.stc 4 000 dc familii, 
se află in curs de realizare 
dotările sociale și comer
ciale. ?\ici se va da in fo
losință, pinft la începerea 
viitorului an de invățftmint, 
o școală cu 24 săli de cla
să, o grădiniță și o creșft, 
in total cu 340 de locuri. 
Și in alte părți ale orașu
lui s-a prevăzut executarea 
de noi crc.șe, ca in cartierul 
Grădinarilor și in zona Mu
reșeni. Odată cu realizarea 
acestor obiective se creea
ză posibilitatea dc a asigu
ra locuri in aceste unități 
la nivelul solicitărilor popu
lației.

— Despre faptele dolje- 

nilor In folosul doljenilor 
ziarul nostru a scris, pe 
larg, de mai multe ori în 
ultima vreme. Deci, Nistor 
Țuicu, pe scurt citeVa nou
tăți de ultimă oră :

— In JUDEȚUL DOLJ 
bu fost date recent in fo
losință 40 de apartamente, 
iar de Iâ începutul anului 
și pină in prezeht numă
rul familiilor care s-au 
mutat in case noi este de 
200. Pină la sfîrșitul anu
lui. numai din fondurile 
statului se vor mai da in 
folosință aproape 1 000 de 
apartamente. Sint in curs 
de execuție, și vor fi gata 
pină in luna septembrie, 
doua grădinițe cu 480 de 
locuri și 6 creșe cu 600 
locuri. Numărul locurilor 
in grădinițe va ajunge la 
22 870, iar in creșe la 2 000.

— Urmează Constantin 
Simion, din JUDEȚUL A- 
RAD.

— Au fost realizate îna
inte de termen 364 aparta
mente ; in aceste zile sint 
date in folosință alte 20 de 
apartamente. A mai fost 
recepționată noua creșă. cu 
100 locuri, din str. Bușteni 
in Arad, urmind ca aceeași 
operație să se efectueze 
și la noua creșă, cu 100 
locuri, din orașul Lipova.

La Arad, pe faleza Mu
reșului, au început lucră
rile de construcție la noul 
hotel „Parc" care va dis
pune de 308 locuri de ca
zare și 400 locuri in uni- 

tftțile de alimentație publi
că ce-1 vor servi.

Se apropie de sfirșit lu
crările de construcție a 
noii școli cu 24 săli de 
clasă din comuna Sintana. 
A fost inaugurat noul că
min cultural cu 400 de 
locuri din comuna Birzava.

Baza materială n unită
ților spitalicești din jude
țul Arad s-a dezvoltat, 
printre altele, cu 207 pa
turi și aparatură medicală 
in valoare de peste 50 000 
lei din fonduri centralizate.

— Valeria Slolu, poți 
transmite la fel de concis 
Informații la fel de boga
te din JUDEȚUL BRĂI
LA ?

— Pentru sporirea dotă
rii materiale a lnvătămin- 
tului, se află în curs de 
construcție în municipiu 
grupul de 24 săli de cla
să, menit să extindă liceul 
„Nicolae Bălcescu". cite 8 
săli de clasă la școlile ge
nerale nr. 8 și 24. plus 16 
săli de clasă, un internat 
cu peste 300 locuri și atc- 
liere-laboratoare la gru
pul școlar de construcții. 
Iar in orașul Făurei, un 
internat cu 112 locuri pen
tru liceu. De asemenea, la 
sate, intr-un stadiu avan
sat de construcție se af!ă 
6 sâli de clasă in comuna 
Jirlău, iar in curs de exe
cuție incă 9 săli de clasă 
la Cuza Vodă, Mihai Bra- 
vu, Bărăganu, Cazasu și 
Vădeni. Pe agenda reali
zărilor se vor mai înscrie 
in cursul acestui an un nu
măr dc 7 laboratoare, o 
cantină cu 100 locuri pe 
serie și o sală de gimnas
tică pentru diferite școli 
din municipiu.

La Brăila și Făurei se 
află în execuție cite o cre
șă cu 100 locuri fiecare, la 
Brăila se construiește o 
grădiniță cu 120 locuri, iar 
la Romanu și Țepeș Vodă 
cite o grădiniță.

Alte dotări : in comune
le Frecăței și Bordei Ver
de se află in stadiu de fi
nisaj cite un dispensar u- 
man, cu o casă de naștere, 
iar la Roșiori și Zăvoaia se 

vor construi, do asemenea, 
moderne dispensare uma
ne cu case dc nașteri, ce 
vor fi date in folosință în 
prima parte a anului vii
tor. In sfirșit, vor conti
nua lucrările la sălile de 
festivități cu 200 locuri 
fiecare, de la Bordel Ver
de, Zâvoaia și Viziru.

— JUDEȚUL HARGHITA 
ce are de anunțat, Bartu- 
nck Istvan ?

— L-am rugat pe tova
rășul Varro Domokos — 
vicepreședinte al comitetu
lui executiv al consiliului 
popular județean — să no 
relateze pe scurt despre 
realizările cu care s-a îm
bogățit recent, sau se va 
îmbogăți in curind, patri
moniul social-edilitar lo
cal : „In aceste zile s-au 
predat, in orașul Toplița, 
o creșă și o grădiniță cu 
100 și respectiv 120 locuri. 
La Miercurea Ciuc se gă
sește in fază avansată con
struirea unei noi grădinițe 
in cartierul Patinoarului, 
precum și a internatului 
Liceului nr. 2. Pot să vă 
informez și despre anumite 
noutăți din rețeaua sanita
ră. Astfel, in orașul Bor- 
sec și in comuna Feliceni 
6-a inaugurat recent cite 
un dispensar medical ; la 
Ciuc, Singiorgiu și la Su
seni 6-au amenajat cabi
nete stomatologice, iar in 
curind vor intra in funcți
une centrul sanitar urban 
din Gheorgheni și dispen
sarul din comuna Corund. 
Tot la Gheorgheni este 
pe terminate clădirea im
punătoare a noii case de 
cultură a orașului. Au in
trat in circuitul comercial 
construcțiile noi de la Bă
lan, Cristuru Sccuesc, Di- 
trăil, Remetea, Cirța și al
tele. Bineințeles, aceste o- 
biective, care au ajuns in 
focarul atenției noastre in 
momentul actual, vin să 
completeze tabloul înfăp
tuirilor din anii trecuți, 
tablou care va deveni și 
mai bogat In viitor și In 
realizarea căruia are o 
parte Însemnată populația 
de aici.'*

— Să Încheiem telecon
ferința de azi cu vești din 
JUDEȚUL BAC AU. Deci, 
Gheorghe Bălță :

CĂLĂRAȘI
Câlârași — magazinul „Select"

Desigur, avalanșa de cifre și statistici ar pu
tea continua cu fiecare din celelalte județe. Te
leconferința noastră subliniază că in anul ma
rilor evenimente — a XXX-a aniversare a eli
berării și Congresul al XI-lea al partidului — pe 
întreaga arie geografică a țării, la orașe ca și Ia 
sate, ziua de 1 Mai este sărbătorită cu însemnate 
succese înfăptuite de om in folosul omului.

G. M1TROI

Spitalul din Bistrița Năsâud

__________ _______________/

Călărășenii nu-și pot număra realizările 
in cifre cu multe zerouri, dar la „scara" 
orașului nostru ceea ce am făcut — și ceea 
ce avem de gind să mai facem — înseam
nă mult. Adică : 332 apartamente planifi
cate pină la sfîrșitul anului. 60 executate 
in trimestrul I. 48 prevăzute pentru luna 
mai ; rețeaua comercială a crescut In 
ultimele luni, cu 8 magazine noi, urmind 
să se deschidă un complex al cooperației 
meșteșugărești. Intre acțiunile edilitare 
merită menționată plantarea in această 
primăvară a circa 40 000 de pomi, extin
derea rețelei de apă cu 14 kilometri (do

care beneficiază locuitorii din cartierul 
Mircea Vodă și microraionul 6). Tinere
tul din Călărași dispune de condiții bune 
pentru practicarea sportului : pe malul 
Borcei au fost amenajate o bază sportivă 
cu 4 000 de locuri și terenuri de tenis de 
cimp ; sint in stare de finisare lucrările 
la complexul sportiv cu 12 000 de locuri, 
trei terenuri de fotbal, două de volei, o 
sală de sport și baza de atletism.

Radu S1N1ȘTEANU 
primarul orașului Câlârașl

— In ultima vreme, in 
«ațele și orașele județului 
nostru au fost date in fo
losință numeroase obiecti
ve soclal-culturale. La Tg. 
Ocna, Bacău, in municipiul 
„Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" au fost construite 40 
noi săli de clasă, iar la 
sate au fost date In folo
sință mai multe școli care 
totalizează 90 de săli de 
clasă. La C.omănești, Moi- 
nești și Bacău au fost 
construite creșe pentru 
copiii minerilor și petroliș
tilor. Dc asemenea, in ora
șul Bacău au fost date in, 
folosință în ultima lună’ 
aproape 100 de apartamen
te. La ora actuală, in 
județ sint in construc
ție obiective social-cultura- 
le a căror valoare se ridi
că la peste 80 milioane lei. 
Dintre acestea, amintim : 
cele 82 săli de clasă, 11 
creșe și grădinițe, 10 dis
pensare medicale sătești, 
un internat cu 200 de 
locuri, precum și mai mul
te cămine pentru tineret. 
La Bacău, bunăoară, se 
inalță un spital cu 700 de 
paturi și policlinică, 4 cre
șe și o grădipiță pentru 
copiii muncitorilor meta- 
lurgiști și textiliști, o sală 
de sport cu 2 000 de locuri’, 
5 cămine pentru tineri 
muncitori, precum și 
blocuri de locuit cu 600 a- 
partamente. Obiective im
portante 6e inalță și in ce
lelalte orașe. La Moinești 
6e construiește un spital 
cu 200 de paturi și poli
clinică, in municipiul 
„Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ se inalță trei creșe și 
blocuri de locuit cu aproa
pe 400 apartamente, iar la 
Buhuși vor fi date in folo
sință mai multe săli de 
clasă, un cămin pentru ti
neret și o creșă pentru co
piii muncitorilor textiliști. 
Construcții numeroase se 
ridică și la sate. La Fili- 
peni, Helegiu, Oncești vor 
fi date in folosință dispen
sare medicale, la Nicolae 
Bălcescu, Lipova, Cleja se 
înalță noi săli de clasă, 
iar la Vultureni, Podu 
Turcului și in alte locali
tăți se construiesc blocuri 
■de locuit pentru salariații 
satelor.

lași — Blocuri pe malul Bahluiulul

IAȘI
9

In primii trei ani ai actualului cinci
nal, 5 scoli, cu 100 săli (le clasă, două in
ternate cu 500 locuri, 12 grădinițe si creșe 
cu 1 700 locuri : un spital de pediatrie cu 
655 locuri, altul'de neurochirurgie cu 600 
locuri ; o casă a copilului cu 300 locuri ; 
apoi, in toate cartierele lașului și, indeo- 
sebi, in cartierul nou „Alexandru cel Bun'*,  
s-au înființai separat sau Ia parterul 
blocur’lor 134 unități comerciale, cu 20 000 
mp spatii de servire. Mai sint planificate 
a se realiza : 2 357 apartamente ; 2 școli 
cu 32 săli de clasă ; 15 grădinițe șl creșe 
cu 2 200 locuri ; 15 unități comerciale ; 80

baze sportive si altele. E de prisos să mal 
spunem că toti cetățenii orașului sprijină, 
de la mic la mare, acțiunile de înfrumu
sețare si bună gospodărire. Peste 150 000 
persoane au luat parte la împădurirea 
terenurilor care ar fi putut aluneca din 
cauza ploilor in cartierele Brindușa. Ga- 
lata. Căprița si altele (circa 120 hectare), 
Ia întreținerea si amenajarea a incă 137 
spatii verzi, la plantarea aproape a unui 
milion de arbori și arbuști.

Ion MANCIUC 
primarul orașului lași

SIBIU VASLUI BUZĂU
5e poale spune că întregul nostru oraș 

e un adevărat șantier. Pe lingă unele im
portante obiective date in folosință de Ia 
începutul anului (260 de apartamente ; 
două cămine pentru nefamiliști : un mare 
și modern bloc de anestezic-rcanimare- 
transfuzie si secțiile chirurgie și fiziote
rapie, complet modernizate, de la spita
lul pentru adulți ; o arteră de mare cir
culație — bd. .Mihai Viteazul — in cartie
rul Hipodrom 3 ș.a.), in această perioadă 
au început sau continuă lucrările la nu
meroase obiective de real interes cetățe
nesc : un hotel cu 350 locuri, extinderea 
«taliei de tratare a apei șl construcția 
unui canal colector principal pentru noua 

zonă Industrială a orașului ; se află în 
lucru, de asemenea, un liceu (cu 20 de 
săli de clasă și internat pentru 312 
locuri), 3 creșe-grădiniță (cu cite 300 dc 
locuri), un mare complex comercial în 
cartierul Hipodrom ; se lucrează intens 
la modernizarea intrărilor in oraș pe șo
selele dinspre Brașov, Alba Iulia și Ag
nita, ca șl la modernizarea marelui cam
ping din pădurea Dumbrava.

Constantin BUZDUGHINA
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv ol Consiliului popular 
municipal Sibiu 

In Întrecerea patriotică ne-am angajat 
să efectuăm lucrări in valoare de 41 mi
lioane lei — aproape de trei ori mai mult 
față de 1973. Pină la ora actuală am și 
realizat 25 milioane. Au fost recepționate 
și predate 280 apartamente, iar in ziua dc 
1 Mai se va reoepționa un bloc pentru 
80 de familii. Prin reamenajări, am des
chis recent două grădinițe (cu 120 și. res
pectiv, 75 de locuri) aparținind între
prinderii de ventilatoare ; sint in stadiu 
avansat lucrările la incă două (cu 100 și, 
respectiv, 220 locuri). Am realizat șl o 
nouă arteră de acces, modernă — Aleea 
Viitorului — spre baza sportivă a orașu
lui. Alte premiere recente : o cofetărie. 

magazine metalo-casnlce la parterul unor 
blocuri, plus alte unități de vinzare. O 
atentie corespunzătoare acordăm dezvol
tării bazei sportive pentru copii si tine
ret : in citeva zile va fi gata o bază spor
tivă a IntreprindcEii de prelucrare a lem
nului, iar terenurile pentru tinerii de la 
Filatura de bumbac sint gata de pe acum; 
in pădurea Brodoc — Ioc de agrement 
pentru vasluieni — s-au făcut și se fac in 
continuare noi dotări, s-au introdus curse 
regulate do transport în comun etc. etc.

Pavel STOICA 
primarul orașului Vaslui 

Numai în acest an, continuind ritmul in
tens al construcțiilor de locuințe, vor be
neficia de apartamente noi 760 familii bu- 
zoiene, iar alte 615 vor dobîndi locuințe 
noi construite din fonduri proprii și cu 
împrumuturi de la stat. Pină acum au șl 
fost predate 168 apartamente construite 
din fondurile statului și alte 88 proprieta
te personală. De asemenea, cu puțină vre
me în urmă a început modernizarea stră
zii Unirii. In prezent se află în stadiu de 
finisaj o creșă-grădiniță cu 240 locuri, 
înălțată în vecinătatea întreprinderii de 
prelucrare a maselor plastice, iar cons
trucția a incă două asemenea edificii, cu 
capacități identice, avansează rapid in 

cartierul „Unirii" șl In microraionul 14. 
Este aproape gata și un cămin pentru ti
neret, iar in zilele următoare va incepc 
construcția la alte două. Tot pentru ti
neri, in partea de nord-est a municipiului, 
va fi construită o casă de cultura ce va 
dispune, in apropiere, de o bază sportivă 
și de una de agrement. De remarcat că, 
in centrul civic al municipiului, construc
torii lucrează de zor la execuția magazi
nului universal cu 5 niveluri — „Dacia" 
— edificiu ce va dispune de o suprafață 
egală cu cea a întregii rețele actuale de 
magazine.

Gheorghe MILU
■ primarul orașului Buzâu

Caso de culturâ a sindicatelor din Sibiu Noul edificiu P.T.T.R. din Vaslui Casa de cultură din Buzâu
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PRIMULUI MINISTRU Cronica zilei

Luni dimfneat* *.  la Palatul din 
Piața Victoriei, «-au încheiat convor
birile oficiale intre Primul ministru 
a guvernului R. publiciI So. mii*.-*  
România. Manea JUnereu. si primul 
m - istru al Finlandei. Kalevl Sorsa.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Prelegere-audlțle susținută 
dc George Bălan, Tema : „Lim
bajul muzicii și tainele Iui" — 
19.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan" — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Bccket — 19,30, (sala mică) : Nă
pasta ; Conu Leonida față cu re- 
acțiunea — premieră — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Pygmalion — 19,30,
(sala Studio) : Noile suferințe ale 
tinârulul „W“ — 19.30.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
« Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19.30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Glulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică- (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sinzia- 
na — 15, (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani — 17.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
..Ion Vasllescu- ; O fată imposi
bilă — 19,30.
• Circul „București- : întllnire la 
circ — 19,30.

Au part cinat George Macoveaeu, 
m.nistrul afacerilor externe, loan A- 
\ ram. ministrul industriei construc- 
* lor do mașini erele. Ion St. Ion, 
'•■cretar general al guvernului. 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consilii'!-, Central al U.G.SR. Con- 
•tantin Vlad. ambasadorul României 
la Helsinki, reprezentanți ai unor 
ministere economice si ai Consiliu
lui Culturi; si Educației Socialiste.

De asemenea, au luat parte Bjorn 
Westerlund. director sen-ral al com
paniei „Nokia". Taneli Kekkonen, 
ambasador in M A E_. Pekka Oivio. 
viceprcș?d.nte al Confederației sindi

Lun! dupâ-amiazâ. primul ministru 
al F-nlard' ■ Kalevl Sorsa. care. Ia 
invitația primului-ministru al guver
nului Republicii Socialiste România, 
a făcut o vizită oficială In România, 
••rpreună cu soția, Irene Sorsa, a 
părăsit Capitala.

COMUNICAT COMUN
La Invitația primului ministru al 

guvernului Republicii Socialiste 
România. Manea Mănescu. primul 
rr:- <•?■’ al Finlandei. Kalevi Sorsa, 
împreună cu soția au făcut in pe
rioada 25-29 aprilie 1974 o vizită 
oficială in România.

în timpul vizitei, primul ministru 
finlandez Kalevi Sorea a fost primit 
d președintele Republicii Socia- 
1 ste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cu acest prilej, Intr-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reciprocă, 
a avut loc un schimb de vederi cu 
privire la relațiile bilaterale și une
le probleme internaționale actuale.

Primul ministru Kalevl Sorsa și 
p-rsoanele care l-au insoțit au vizi- 
t t obiective industriale și așezămin- 
• • culturale din București și din ju
dețele Craiova. Iași și Suceava.

între primul ministru al guvemu- 
lu: Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu. și primul ministru 
ai Finlandei. Kalevl Sorsa. au avut 
1 >c convorbiri la care au participat : 
f n partea română — George Ma
covescu. ministrul afacerilor exter- 
r . loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
Ion ȘL Ion, secretar general al gu
vernului. Constantin Vlad. ambasa
dorul României la Helsinki, mem
bri ai conducerilor ministerelor co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, economiei fo
restiere și materialelor de construc- 
ții. industriei chimice. Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste : din 
partea finlandeză — Pentti Suornela, 
ambasadorul Finlandei la București, 
Bjdm Westerlund, directorul gene
ral al Companiei ,.Nokia“. Taneli 
Kekkonen, ambasador in Ministerul 
Afacerilor Externe al Finlandei, 
Kauko Uusitalo, director general al 
Companiei „Metex* 4, Pekka Oivio, 
vicepreședinte al Confederației sin
dicatelor muncitorești din Finlanda, 
reprezentanți ai M.A.E. finlandez.

Cei doi șefi de guverne au con
statat cu deosebiți satisfacție câ de 
la vizita oficială a președintelui Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. in Finlanda, in 1971. ca 
răspuns la vizita oficială in Româ
nia a președintelui Republicii Fin
landa, Urho Kekkonen, în 1969. re
lațiile de prietenie și de colaborare 
multilaterală dintre cele două state 
au cunoscut o extindere și amplifi
care continuă.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
dezvoltarea favorabilă, reciproc avan
tajoasă a relațiilor economice care 
se desfășoară pe baza Acordului co
mercial pe termen lung, semnat la 
Helsinki in anul 1970, și a Acordului 
guvernamental de cooperare econo

tv
PROGRAMUL I

9.0) Te’.eșcoalâ
10.00 Curs de limba germană.
10.30 Curs de limba franceză.
11.00 Film pentru cop:; : „Băieții 

din strada Pa!“ — producție 
a studiourilor cinematogra
fice din R.P. Ungară.

16.00 Curs de limba rusă. 
16,30-17.00 Curs de limba engleză.

Lecția 88.
17.30 Telex
17.35 Virstele pelicule! — maga

zin de cultură cinematogra
fică.

18.35 Tragerea de amortizare 
ADAS

18.45 De pe Argeș, pe Muscele... 
Emisiune de folclor muzl- 
cal-coregrafic.

19.10 Imagini din Olanda : Am
sterdam — Rotterdam.

19.20 1 001 de seri : Povestea Iul 
Rumcajs.

19.30 Telejurnal. 1 Mi! 1974 — sub 
semnul anului jubiliar.

20.10 Revista economică TV.
20 45 Clntece de luptă. Spectacol 

de balet pe muz'ca unor cln- 
tece patriotice »i revoluțio
nare.

21.00 Lumini de mal — Intermezzo 
muzical.

21.10 Seară de teatru : „Să nu 
uităm- de Valentin Mun»ea- 
r.u. Tn distribuție : Ste
fan Radof. Mfrcea A.nffhe- 
lestm Margareta Pogonat. 
Dan Nutu. Olea Della Ma- 
teescu Emil Hossu. George 
Negoescu.

22.20 24 de ore

AL FINLANDEI, KALEVI SORSA

CONVORBIRILE OFICIALE
catelor muncitorilor din Finlanda. 
Kauko Uiuutalo. director general al 
c -mnanit i Motor , Pentti Suornela, 
ambasadorul Finlandei la București. 
J&akko Blomberg, sef de secție in 
M A E.

Convorbirile, alo căror rezultate 
sint consemnate in comunicatul co
mun Privind vizita premierului fin
landez. s-au desfășurat intr-o at
mosferă cordială, de Înțelegere re
ciprocă.

în aceeași zi a avut loc semnarea 
Acordului de colaborare intre gu
vernul Republicii Socialiste România 
șl guvernul Republicii Finlanda, in 
domeniile culturii, științei si in alte 
domenii aferente.

Documefilul a fost semnat, din 
partea română, de Manea Mănescu, 
primul-mlnistru al guvernului Re
publicii Socialiste România, iar din

PLECAREA DIN CAPITA
V

LA
La aeroport, șeful guvernului fin

landez a fost salutat cu caldă cor
dialitate de primul-ministru Manea 
Mănescu. cu soția. Maria M&nescu, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe. Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, loan Avram, 

mică. Industrială și tehnică, semnat 
la București, in anul 1969. în acest 
cadru, ei au evidențiat sporirea vo
lumului schimburilor comerciale, 
care in ultimii cinci ani s-au dublat, 
inregistrindu-se. totodată, o continuă 
lărgire și diversificare a structurii 
exporturilor și importurilor reciproce.

Primii miniștri au subliniat rezul
tatele bune ale activității Comisiei 
mixte de cooperare economică. Ei 
au hotărit să dezvolte cooperarea e- 
conomicâ in domeniile industriei 
construcțiilor de mașini, electronicii, 
lemnului, celulozei și hirtiei. minier, 
metalurgic, chimic și alimentar, și au 
însărcinat pe reprezentanții români 
și finlandezi la lucrările Comisiei 
mixte de cooperare, care vor avea 
loc intr-un viitor apropiat, să desfă
șoare o activitate concretă și labo
rioasă. in scopul materializării ac
țiunilor pentru extinderea și diver
sificarea relațiilor in aceste ramuri.

In dorința de a conferi stabilitate 
și perspectivă relațiilor in acest do
meniu. cele două părți au hotărit să 
continue discuțiile in vederea înche
ierii unui acord pe termen lung de 
colaborare economică și cooperare 
industrială și tehnico-științifică, pre
cum și a unui acord comercial de 
lungă durată.

Cei doi șefi de guverne și-au ex
primat satisfacția față de evoluția 
cooperării româno-finlandeze in do
meniile culturii, artei, științei și in- 
vățămîntului.

Primul ministru al guvernului Re
publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu. și primul ministru finlan
dez, Kalevl Sorsa, au semnat Acor
dul cultural dintre România și Fin
landa, expresie a hotăririi celor două 
părți de a încuraja și sprijini in 
continuare schimbul de valori spiri
tuale.

în vederea extinderii cadrului con
tractual al raporturilor bilaterale, 
cele două părți au căzut de acord 
să continue discuțiile în vederea în
cheierii unui acord turistic, a unei 
convenții sanitar-veterinare și a unei 
convenții de asistență juridică.

în cadrul schimbului de-vederi cu 
privire la problemele internaționale, 
cei doi șefi de guverne au evidențiat 
necesitatea afirmării din ce în ce 
mai mult in lume a unei politici de 
egalitate și respect reciproc intre 
națiuni, de pace și colaborare intre 
state.

Cei doi șefi de guverne au ex
primat convingerea că dezvoltarea 
raporturilor normale intre state, in- 
diierent de sistemul lor social-eco
nomic, implică aș .'Zarea la baza a- 
cestor relații a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, e- 
galității in drepturi. neamestecului 
in treburile interne, avantajului re

PROGRAMUL II

20.10 Film serial : „Jule, Julia, Ju
liana" — producție a stu
diourilor de televiziune din 
R.D. Germană. Episodul IIL 

20.45 Oameni și fapte : Construc
torii.

21.05 soliști de muzică populară. 
21.25 Telex.
21.30 Roman foileton : „Educația 

sentimentală*,.  Episodul II.

cinema
• Frații Jderi : PATRIA — 9: 12; 
15; 18; 21, BUCUREȘTI — e.30; 
11.15; 14.15; 17,15: 20.15, FAVORIT
— 9.30; 12.30; 16; )B.
• Luminile orașului : SCALA —
9.15: 11.30; 13.45; 16.15; 18.45; 21.
• Marele maestru : VICTORIA — 
9; 11.13; 13.30; 16: 18.15; 20.30.
• Hoțul de piersici : CENTRAL
— 9.15; 11,30; 13,45: 16; 18.15; 20.30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.45; 
11.15.
• Salut și adio : DOINA — 12,30; 
13: 17.15: 19.45.
• Omul din înalta societate : CA
PITOL — 9.15; 11.30: 14: 16.15:
18.30: 20.45. MODERN — 9: 11.15; 
13.30; 16: 13.15: 20.30. CASA FIL
MULUI - 15: 17.30: 20.
• Porțile albastre ale orașului :
LUMINA — 9; 11.13: 13.30; 16;
18.30; 20.45. ARTA — 15.30; 17,45;
20.
• Valea prafului de pușcă : EX
CELSIOR - 9: 11,15; 13,30: 16;
18.15; 20.30, MELODIA — 9: 11.15; 
13.30; 16; 18.30: 20.45. LUCEAFĂ
RUL — 9; 11.15: 13,30: 16; 18.15; 

partea finlandeză, de Kalevl Sorsa, 
primul-mlnistru al Finlandei.

Acordul provedo promovarea |i 
încurajarea r ilaborării in domeniile 
culturii si știmtei. radioului, televi
ziunii si cinematografiei. Pe baza a- 
cordulul urmează să se încheie pro
grame bilaterale de schimburi știin
țifice si culturale.

La ceremonia semnării au luat 
parte George Macovescu. Ioan A- 
vram. miniștri. Ion St. Ion. secretar 
general al guvernului. Ghoorghe Pe
trescu. vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. reprezentanți ai 
unor ministere economice și ai Con
siliului Culturii si Educației Socia
liste.

Au participat Bjiirn Weaterlund, 
Taneli Kekkonen. Pekka Oivio. Kau
ko Uusitalo. Jaakko Blomberg și alte 

ministrul Industriei construcțiilor de 
mașini grele. Ion Cosma. ministrul 
turismului. Roman Moldovan, pre
ședintele Camerei de comerț și in
dustrie. Ghoorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ion St. Ion, secretar gc- 

ciproc, nerocurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța.

Cei doi șefi de guverne au acor
dat o atenție deosebită problemelor 
securității și cooperării în Europa. 
Ei au reafirmat hotărirea guverne
lor lor de a depune in continuare e- 
forturi pentru edificarea securității 
și cooperării pe continent, care să 
elimine definitiv folosirea forței și 
a amenințării cu forța in relațiile 
interstatale din Europa, astfel incit 
fiecare popor să sc poată dezvolta 
liber, la adăpost de orice ingerință, 
amestec sau agresiune din afară, 
să-și poată dedica eforturile ridică
rii bunăstării și progresului econo
mic și social, in condițiile unei largi 
cooperări internaționale. Cei doi 
prim-miniștri au salutat, in acest 
sens, convocarea Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa și 
rezultatele obținute atit la reuniu
nea pregătitoare, cit și la prima fază 
a conferinței (iulie 1973) desfășurate 
la Helsinki, ca un prim pas in pro
cesul de adincire a destinderii și 
dezvoltare a cooperării in Europa.

Primul ministru al guvernului Re
publicii Socialiste România și pri
mul ministru al Finlandei au exami
nat cu atenție problemele care stau 
in fața celei de-a doua faze a Con
ferinței pentru securitate și coope
rare in Europa și au evidențiat 
necesitatea ca această conferință să 
definească în mod clar, in documen
te corespunzătoare, principiile care 
trebuie să guverneze relațiile dintre 
statele participante, să adopte mă
suri adecvate și eficiente pentru pu
nerea in practică a acestora, de na
tură să ducă la creșterea Încrederii 
și la intărirea stabilității. In acest 
scop, părțile și-au exprimat convin
gerea profunda și hotărirea de a ac
ționa astfel incit cea de-a doua fază 
a conferinței să se încheie cu suc
ces și cea de-a treia fază să poată 
începe cit mai curind posibil la Hel
sinki, Ia cel mai înalt nivel. Cei doi 
prim-miniștri au subliniat necesita
tea ca actuala conferință să asigure 
continuitatea eforturilor in direcția 
edificării securității șl cooperării in 
Europa.

Pornind de la legătura indisolubi
lă dintre securitate și dezarmare, 
cele două părți au făcut un schimb 
de vederi privind problemele dezan
gajării militare și dezarmării pe con
tinent.

Cei doi șefi de guverne au expri
mat convingerea lor că pentru men
ținerea și consolidarea păcii interna
ționale pe baze durabile este nece
sar să se acționeze pentru adopta
rea de măsuri concrete și eficiente 
pentru realizarea dezarmării genera
le și, in primul rind, a dezarmării 
nucleare.

20.30, FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
• Trei scrisori secrete : DACIA
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30,
GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30.
• Ce drum să alegi : GRIVIȚA —
9: 11,15: 13,30; 16; 18,15: 20,30.
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30.
• Un comisar acuză ; BUCEGI
— 15.45; 18; 20,15. COTROCENI — 
13.45; 16; 18,15; 20.30, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30: 15.45; 18: 20.15.
• India In flăcări — 14,30, Patru
la submarină — 16.30; 18.45, Nunta
— 20.45 ; CINEMATECA (sala 
Union).
• Rlo Lobo : AURORA — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15, FLA
CĂRA — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18.15; 20,30.
• Secretul lui Buddha : PACEA
— 15,30; 18; 20.15.
• Marele premiu : DRUMUL SĂ
RII - 15.30; 19.
• Păcală : FERENTARI — 11;
15,30; 19, POPULAR — 11.30; 16; 
19.
• Cidul : BUZEȘT1 — 9: 12.30;
16; 10.30, FLOREASCA — 10; 15.30; 
10.
• Țarul Ivan Ișl schimbă profe
sia : LIRA — 15,30: 18; 20.15.
a Le Mans : CIULEȘTI - 15,20: 
18: 20.15. MOȘILOR — 9; 11.15;
13,30: 16, 18.15: 20,30.
• Călărețul fără cap : COSMOS
— 15.20; 18: 20.ta.
• Samblzanga : UNIREA — 15,43: 
18: 20.15.
• Omul din La Mancha : VIITO
RUL — 15.30: 18.
• Nunta de piatră : VIITORUL
— 20.15.
• Fantastica aventură a Iul 
„Ncptun- : MUNCA - 16: 18: 20, 
PROGRESUL — 15 30; 18; 20.15.
• Mai tari declt moartea : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15 

persoane care Însoțesc ne premierul 
finlandez.

Au fost, de asemenea, de fată Con
stantin Vlad. ambasadorul României 
la Helsinki, și Pentti Martin Suome- 
la. ambasadorul Finlandei la Bucu
rești.

Luind cuvintul, cu acest prilej, 
primul ministru Manea Mănescu a 
relevat însemnătatea acordului sem
nat pentru dezvoltarea și diversifi
carea relațiilor multiple ce s-au sta
bilit intre România și Finlanda, pen
tru cunoașterea si apropierea dintre 
cric două țări si popoare.

La rindul său, premierul Kalevl 
Sorsa a subliniat faptul că acordul 
va promova o cooperare strinsă in 
domeniul cultural si științific, fiind, 
totodată, o mărturie a bunelor ra
porturi româno-finlandcze.

neral al guvernului, de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față ambasadorul țării 
noastre la Helsinki, Constantin Vlad, 
și Pentti Martin Suornela. ambasa
dorul Finlandei la București.

(Agerpres)

Cele două părți au apreciat efor
turile depuse de către România și 
Finlanda, in direcția dezvoltării unor 
raporturi de prietenie, cooperare $1 
bună vecinătate, in regiunile geo
grafice unde sint situate, ceea ce 
constituie o contribuție la întărirea 
climatului dc destindere, de încre
dere și securitate în Europa.

Abordind problemele Orientului 
Mijlociu, primii miniștri ai României 
și Finlandei s-au pronunțat pentru 
soluționarea pe cale politică a con
flictului, in spiritul rezoluțiilor Con
siliului de Securitate. Ei consideră 
că aceasta presupune retragerea Is
raelului din teritoriile arabe ocupate 
în urma războiului din 1967, realiza
rea unor asemenea înțelegeri care să 
garanteze integritatea și suveranita
tea tuturor statelor din zonă și. in 
special, recunoașterea drepturilor le
gitime ale poporului palestinean.

Primii miniștri ai României și Fin
landei au subliniat, de asemenea, ro
lul activ al statelor mici și mijlocii 
la examinarea și soluționarea pro
blemelor internaționale și au evi
dențiat contribuția acestor țări in 
cadrul eforturilor pentru consolida
rea securității și păcii in lume, pen
tru colaborarea Intre națiuni.

Primul ministru al guvernului Re
publicii Socialiste România și primul 
ministru al Finlandei au scos in evi
dență necesitatea întăririi rolului și 
eficienței Organizației Națiunilor 
Unite pentru ca aceasta să-și poată 
Îndeplini răspunderea sa in direcția 
garantării securității mondiale, dez
voltării colaborării internaționale și 
rezolvării problemelor majore care 
confruntă omenirea.

Ei au apreciat că reducerea și li
chidarea decalajelor dintre țările in 
curs de dezvoltare și cele dezvoltate 
economic constituie o chestiune de 
cea mai mare importanță pentru vii
torul omenirii și civilizației, pentru 
pacea și securitatea internațională, 
în acest sens, cei doi prim-miniștri 
au afirmat necesitatea ca pentru pro
blema majoră a materiilor prime să 
fie găsite soluții juste și echitabile.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat satisfacția față de rezultatele 
vizitei și au subliniat importanța 
continuării contactelor și schimburi
lor de păreri intre țările lor in toate 
domeniile, in interesul colaborării și 
prieteniei dintre cele două popoare, 
al păcii și securității în Europa și in 
întreaga lume.

Prim-ministrul finlandez, Kalevi 
Sorsa, a invitat pe primul ministru 
al guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, și pe so
ția sa să facă o vizită in Finlanda.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere, data vizitei urmind 6ă fie sta
bilită pe cale diplomatică.

• Bună seara doamnă Campbell: 
CRINGAȘI — 16; 18,15.
• Aurul negru din Oklahoma j 
VITAN — 15,30; 18: 20,15.
• Clntecul Norvegiei : RAHOVA 
— 15,30; 19.

teatre

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Japoniei — ziua de naștere a împă
ratului Hlrohilo — ambasadorul 
acestei țâri la București. Mas.no 
Kanazawa, a oferit, luni scara, o re
cepție.

Au participat Ilio Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale. Nicolae Ghenea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Aurel 
Vijoli, președintele Grupului parla
mentar pentru relații • do prietenie 
Românla-JaponÎD, conducători ai 
unor instituții centrale, oameni do 
știință, nrtă șl cultură, reprezentanți 
ai cultelor, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

★
în cadrul schimburilor culturale 

dintre România și Finlanda, luni 
seara a avut loc, la București, un 
spectacol do gală cu filmul finlandez 
„Jurnalul unui muncitor" in regla 
lui Risto .larva.

Au asistat Dumitru Ghlșe. vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
vieții cultural-artistlce bucureștcnc. 
Au fost de față Pentti Martin 
Suornela, ambasadorul Finlandei, șefi 
do misiuni diplomatice acreditați la 
București.

(Agerpres)

A apărut nr. 5/1974 
al revistei 

„MAGAZIN ISTORIC"

vremea
—"n—r;.1

Ieri tn țară ! Vremea a fost în gene
ral Închisă. Cerul a fost mal mult aco
perit. Au, căzut ploi locale In centrul 
Dobrogei. nordul și estul Munteniei, 
nordul Olteniei, In Transilvania și, cu 
caracter izolat. în Banat șl Crlșana. 
Vlntul a suflat moderat, cu Intensifi
cări locale in sudul Banatului. Munte
nia șl la munte. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 9 grade la întor
suri Buzăului șl 22 de grade la Giur
giu In București : Cerul a fost mal 
mult noros. Vintul a prezentat Intensi
ficări de scurtă durată. Temperatura 
maximă a fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele dc 1, 2 
șl 3 mai. In țară : Vreme în general 
instabilă, cu cer temporar nor^s. Vor 
cădea ploi locale șl cu caracter de a- 
verse, mat frecvent la Inceoutul Inter
valului. VJnt ootrlvlt. cu Intensificări 
de scurtă durată T^moeraturile mini
me vor fi cuprinse între 4 șl 12 grade 
iar maximele între 8 și 18 grade. In 
București : Vreme în general instabilă, 
cu car temporar noros. Vor cădea ploi 
sub formă de averse, mal ales la în
ceputul intervalului. Vint moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

în fiecare zi. presa centrală și 
din județe publică reportaje des
pre realizările pionierilor și șco
larilor țării. Aceștia au devenit o 
parte integrantă din forța de mun
că a națiunii noastre care clădește 
viitorul țării. în puține alte țâri 
am văzut un fenomen asemănător 
ca extindere, ca valoare educativă 
și ca realitate materială. Copiii 
noștri, cu cravate roșii cu tricolor,
împletesc, învățătura cu o activita- cu gri.iâ părintească de partid, re- 
te fo -.rie plăcuta‘pfenlru ei. și utilă fcrezihtâ c? excelentă formă de im- 
societății : peste
480 000 de pio- _ -j.,»!. jj i,_—«w
nieri sint înca
drați numai in 
cercuri științi
fice și aplicati
ve de biologie 
(ca biolog am să 
mă refer nu
mai la aces
tea) ; mulți din
tre ei se min- 
dresc de pe a- 
cum cu titlul de 
„mici" legumi
cultori. pomi- 
cultori, floricul- 
tori, viticultori, 
acvariști, cres
cători de ani
male mici, eco- 
logi.

Poate că unii
adulți vor zimbi 
citind aceste
rinduri, socotin-
du-le mai mult un fel de vorbe de
încurajare ; alții vor spune : e mai 
bine că merg acolo și fac ceva, 
decit să bată străzile ; iar alții 
mi-au afirmat că toate acestea pot 
fi socotite distracții utile doar pen
tru copii. Cit de mult greșesc sti- 
mații „oameni mari" care gindesc 
astfel și adesea ignoră cea mai 
frumoasă parte a copilăriei copii
lor ! Ceea ce fac ei cu 'atita con
vingere e deosebit de important, 
este adevărata educație și pregă
tire pentru viață. Ei împletesc, la 
nivelul posibilităților lor, cu pasiu
nea și dăruirea caracteristice vir- 
stei, munca cu învățătura și cu 
producția de bunuri. ‘Dar și visea
ză. Ineercind să vorbești cu ei de 
la egal la egal, te poți repede con
vinge că visul lor de viitor este 
aproape același cu ceea ce ar vrea 
să le asigure părinții lor prin 
munca pe care o depun. Ei știu 
mai mult despre viitorul lor decit 
ne închipuim noi ; ei iși dau sea
ma că ce fac acum e pentru ziua

„ROMANIA-FILM" prezintă:

^SALUT ȘI ADIO“

Producție a studiourilor ,,Lenfilm" 1972. Regia : Vitali Melnikov. Cu : Liudmila Zai- 
țeva, Oleg Efremov, Mihail Kononov, Natalia Gundareva.
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ZIUA NAȚIONALĂ A OLANDEI

Malestăfii Sale JULIANA
Regina Țărilor de Jos

HAGA

Cu prilejul zilei de naștere a Maiestății Voastre — Ziua naționa
lă a Olandei — sint bucuros să vă pot adresa calde felicitări, împreu
nă cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și 
progres poporului olandez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile româno-olandeze vor continua 
să se dezvolte În interesul popoarelor noastre, al păcii șl înțelegerii 
în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Estimările demogra
filor pun in evidență 
cu, spre finele seco
lului, populația Olan
dei va totaliza intre 
18 și 20 milioane de
oameni. Cum vor trăi,
pe cei patruzeci de
mii de kilometri pâ- 
trați ai „țârilor de
jos", 20 milioane de
ființe umane ? între
barea nu aparține ex
clusiv prezentului. Ea 
s-a pus și atunci cind 
olandezii erau doar 2 
milioane, cu două se
cole și jumătate in 
urmă, s-a pus cind 
ajunseseră la 7 milioa
ne. se pune astăzi 
cind Olanda numără 
13,5 milioane de lo
cuitori. Cifra popu
lației a fost neîncetat 
corelată la spațiul dis
ponibil.

Spațiul, respectiv su
prafața terenului, este 
o avuție rară si tu 
atit mai prețuită in a- 
ceastă țară născută de 
sub ape. în fața în
trebării amintite, spe
cialiștii afirmă că o- 
landezii vor fi in stare 
să rezolve și pe viitor, 
în perimetrul ce il au 
la dispoziție, proble
ma existentei lor ca 
popor in continuă 
creștere. Olandezii nu 
mai sint demult stă- 
pini De oceanele lum’.i 
și nici nu asniră să 
redevină o putere ma
ritimă mondială. Ei se 
mulțumesc să fie stă- 
pini ai universului lnr 
de 40 000 kilometri nă- 
trați. ai pămîntului 
prețuit nu atit ca dar 

al naturii, ci, in pri
mul rind, ca produs 
al muncii indlrjite a 
omului. Fără a dis
pune de zăcăminte 
proprii de fier, olan
dezii au dezvoltat o 
siderurgic și ramuri 
ale construcțiilor de 
mașini de prim ordin. 
Distilează anual — 
fără a extrage petrol 
din subsolul propriu 
— aproape 100 milioa
ne tone de țiței; Au 
creat și extind ramuri 
de virf ale chimici șl 
produc aparatură elec
tronică de înaltă teh
nicitate.

Toate acestea au 
permis Olandei să se 
angajeze dinamic in 
schimburile mondiale 
de valori, să partici
pe cu o mare pondere 
in comerțul interna
țional.

Pe acest teren, 
România găsește in 
Olanda un partener 
activ și valoros. 
Schimburile economice 
dintre cele două țări 
Înregistrează o evolu
ție pozitivă, pe piața 
olandeză produsele ro
mânești întilnindu-se 
intr-o gamă tot mal 
diversificată. după 
cum, la fel. produsele 
olandeze se integrează 
tot mai larg In im
porturile românești.

Pe plan politic. 
România si Olanda 
găsesc un limbaj co
mun sau apropiat in 
aorecierea unor pro
bleme importante ale 
contemporaneității, ca 
înfăptuirea securității

de miirte. Participind o dată la o 
întrunire de-a lor, la o activitate 
de orice fel, oricare om matur va 
fi adine tulburat și va începe să-i 
vadă cu alți ochi pe acești „oa
meni incă mici".

Am cunoscut foarte mulți pio
nieri. comandanți, conducători de 
cercuri, am participat la multe din 
întrunirile lor. Socotesc că activi
tatea lor in ansamblu, îndrumată 

Copiii natura 
si munca

însemnări de acad. EUGEN A. PORA

binare a educației cu învățămintul, 
in deplină concordanță cu preocu
pările și eforturile întregii țări 
pentru asigurarea viitorului la care 
visăm. Gingășia lor sufletească, 
idealurile lor de viață, simțul real 
de dreptate și toate visurile lor 
înaripate sint o chezășie că pe dru
mul pe care merg vor ajunge ce
tățeni harnici și demni ai României 
de miine.

Copiii învață din pionierie lu
cruri care nu se predau in școală. 
Ai impresia uneori că se joacă. Și 
chiar se joacă. La virsta lor 
au nevoie de jocul minții, al 
fanteziei și al visurilor. Și eu 
am visat la vremea copilăriei 
mele de acum peste 50 de ani : să 
fiu puternic ca un împărat, să cu
ceresc cetăți pe virfuri de deal, să 
am puterea lui Făt Frumos etc. 
Visurile de azi ale copiilor nu mai 
seamănă cu cele de atunci. Au 
altă valoare și sint in conformi
tate cu zilele de azi. Dar ce fac 
pionierii in aceste activități utile

61 cooperării pe con
tinent. dezarmarea, 
respectarea, in rapor
turile dintre state, a 
principiilor fundamen
tale ale dreptului in
ternațional. dind ex
presie concretă cerin
ței stringente a vre
murilor noastre pri
vind rolul sporit pe 
care sint chemate să-1 
joace pe arena inter
națională țările mici șl 
mijlocii. Un moment 
de majoră însemnăta
te in evoluția relați
ilor bilaterale l-a con
stituit vizita in Olan
da. in primăvara anu
lui trecut, a pre
ședintelui României, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Contactele 
la cel mai înalt nivel 
stabilite cu prilejul 
vizitei, importantele 
documente semnate au 
dat un nou impuls co
laborării politice,
schimburilor econo
mice șl tehnico-științij 
ficc dintre cele două 
țări.

Se poate aprecia pe 
drept cuvint că există 
perspective din cele 
mai favorabile adin- 
cirii și diversificării 
raDorturilor multilate
rale româno-olandeze, 
atit in folosul fiecărei 
țări in parte, cit șl 
spre binele cauzei în
țelegerii intre toate 
statele, indiferent de 
orinduirea social-pnli- 
tică, al păcii și colabo
rării generale.

N. Popescu- 
EOGDANEȘTI

și de vis ? Voi da niște cifre, care 
pentru noi măsoară ceva concret : 
ei pun insă in acest concret o 
bună parte din sufletul și din as
pirațiile lor. Iată un prim bilanț : 
in anii 1971-1973, pionierii și șco
larii au sădit peste un milion de 
pomi, au plantat peste 300 000 de 
flori, au întreținut peste 8 000 
hectare de parcuri, pășuni și isla
zuri, au colectat peste 5 500 kg se
mințe pentru Plafar, au amenajat 
și întreținut peste 1 000 mp de ră

sadnițe. au 
prestat peste un 
milion de ore 
de muncă pa
triotică numai 
in domeniul na
turii. Acest an, 
al jubileului or
ganizației lor, 
l-au onorat și 
prin cei aoroa- 
pe 6.5 milioane 
de pomi sădiți, 
cu care au îm
podobit tara.

Nu vreau să 
evaluez toate a- 
ceste realizări 
în lei, căci ele 
reprezintă mai 
mult decit bani, 
oricit de mulți 
ar fi ei. Este e- 
moționant să 
constați că pio
nierii, tinerii din 

zilele noastre înțeleg că cel mai 
demn mod de a-și intimpina săr
bătorile este prin muncă și învă
țătură, prin fapte și nu prin vor
be. Aceasta ne dă certitudinea că 
sub ochii noștri crește un tineret 
sănătos, conștient de menirea lui 
in societate. Și apoi, bineînțeles, 
in contactul cu natura ei o cunosq 
direct, trăiesc in ea, ii simt puri
tatea și frumusețea, simt aerul cu
rat și gingășia florilor. Aceste ac
tivități sint și jocuri și visuri, dar 
și realități adecvate vremurilor 
noastre. Pionierii simt pulsul vre
murilor și il susțin cu gingășie. O 
chemare lansată de ei. in această 
primăvară, îndeamnă pe toți copiii 
țării să planteze fiecare cite 3 
pomi și 3 flori în cinstea celor 
trei evenimente ale anului : a 
XXX-a aniversare a eliberării, al 
XI-lea Congres al P.C.R., 25 de ani 
de existență a organizației pionie
rilor. Cred că e un omagia emo
ționant, ca puține altele I
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Interviul acordai de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

grupului de ziare braziliene „Diarios Association

Maiestă(ii Sale CARL AL XVI-LEA GUSTAF
Regele Suediei

STOCKHOLM

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, adresez 
Maiestății Voastre calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări do 
sănătate și fericire personală, de pace și progres pentru poporul 
suedez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

flrmarc din paj. I) 

fel riecît intr-o țară mai pulin 
dezvoltată Evident, o țară dezvol
tată dispune de mai multe mijloa
ce materiale decit o țară slab dez
voltată. în esență insă, socialis
mul nu poate avea la bază decit 
aceleași principii. Pe scurt, socia
lismul este incompatibil cu men
ținerea exploatării sau a formelor 
capitaliste de proprietate asupra 
mijloacelor de producție. Cu alte 
cuvinte, socialismul presupune in 
mori obligatoriu lichidarea exploa
tării. a proprietății private asupra 
mijloacelor de producție șl repar
tiția veniturilor după muncă, par
ticiparea activă la conducerea so
cii’ații a maselor larci populare

In ce privește relațiile României 
cu țările socialiste, ele sînt bune 
— cu toate aceste țâri.

Asupra unor probleme pot să 
existe deosebiri de păreri, și este 
normal acest lucru. Noi nu dra
matizam în nici un fel acest fapt ; 
in politica noastră externă pornim 
de la necesitatea întăririi solidari
tății și colaborării cu toate țările 
socialiste, în toate sectoarele de 
activitate, considerînd aceasta o 
condiție esențială pentru dezvolta
rea socialismului în fiecare țară 
si. totodată, pentru creșterea pres
tigiului socialismului pe plan in
ternațional.

Puntnd in centrul politicii noas
tre externe întărirea relațiilor cu 
toate țările socialiste, ne preocu
păm în același timp de dezvolta
rea colaborării cu statele care*  au 
pornit pe calea dezvoltării inde
pendente, cu toate statele lumii, 
participăm activ la soluționarea 
problemelor internaționale, consi
derând aceasta ca una din îndato
ririle fundamentale față de po
porul român și față de cauza pă
cii în lume.

Tn areeași zi a avut loc o confe
rință de presă.

După un cuvînt introductiv rostit 
de S A. Chedid. directorul Centru
lui de informare al O.N.U. la Bucu
rești, Janez Stanovnik. secretar exe
cutiv al C.E.E.'O.N.U. a răspuns pe 
larg întrebărilor puse de ziariști ro
mâni și străini.

Vorbitorul a relevat importanța lu
crărilor actualei cesiuni pe care o 
consideră un moment de co'iturâ in 
activitatea comisiei. Acest moment a 
fost marcat de două evenimente deo
sebite. a arătat domnia sa. Mai intii 
desfășurarea lucrărilor pentru n-ima 
da’-ă m afara sediului de la Geneva,

Trebuie să avem în vedere că 
problemele care confruntă astăzi 
omenirea nu pot fi soluționate

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei
Economice 0. N. U. pentru Europa

SESIUNEA DE LA BUCUREȘTI — 0 CONTRIBUTE IMPORTANTĂ 
LA DEZVOLTAREA COOPERĂRII INTRE STATELE MEMBRE ALE COMISIEI

Ultima ședință a celei de-a 29-a 
sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa a avut loc luni.

La încheierea lucrărilor au luat 
cuvintul Miloslav Hruza. președin
te!'. comisiei. Janez Stanovnik, se
cretarul executiv al comisiei. Jean 
Fernand-Laurent (Franța), Gerhard 
Kegel (R.D.G.), care au subliniat im
portanța acestei sesiuni.

Cu același prilej, șeful delegației 
române. Octavian Groza, ministru se
cretar de stat, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologic, a arătat că inițiativa 
țării noastre de a găzdui această re
uniune. deosebita apreciere dată co
misiei de președintele României prin 
prezenta sa și cuvintarea rostită in 
plenul sesiunii, sint tot atitea măr
turii ale atașamentului ei constant 
față de principiile și scopurile O.N.U.. 
ale voinței sale de a contribui activ 
si in viitor la atingerea obiectivelor 
asigurării seourității și promovării 
unei largi cooperări intre statele de 
pe continent, din întreaga lume. Sin- 
tetizind importanța acestei reuniuni, 
vorbitorul a arătat : ..Se poate sou- 
ne cu justificat temei că prin clima
tul constructiv, de înțelegere in 

numai de citeva state, oricît ar fi 
ele de mari. Țările in curs de 
dezvoltare, țările mici și mijlocii 
— care doresc sâ-și asigure pro
gresul economi co-soci al rapid și in
dependența — trebuie să partici
pe tot mai activ la soluționarea 
tuturor problemelor internațio
nale In acest sens noi considerăm 
că țările mici și mijlocii, țările in 
curs de dezvoltare pot și trebuie 
să aibă un rol tot mai important 
în viața internațională.

ÎNTREBARE : La noi. fn 
Brazilia, se vorbește desnre 
„miracolul brazilian". Aflîn- 
du-mă în România, în fata 
faptelor, eu aș denumi ceea 
ea am văzut aici nu un „mi
racol românesc", ci succesul 
românesc.

De ce nu există mai multe 
relații intre România și Brazi
lia, țâri care cresc și se dez
voltă intr-un ritm înalt ?

RĂSPUNS : România a obținut 
rezultate mari în dezvoltarea sa 
economica și socială și depunem 
în continuare eforturi deosebite 
pentru a asigura înaintarea în 
ritm susținut și în viitor. Facem 
aceasta deoarece pornim de la 
faptul că societatea socialistă tre
buie să asigure un înalt nivel de 
dezvoltare a economiei, pentru că, 
numai pe această bază, vom pu
tea realiza în viață principiile so
cialismului. bunăstarea materială 
și spirituală a întregului popor.

Știu că Brazilia, în ultimii ani, 
a obținut succese mari în dezvol
tarea sa economică și are posibi
lități foarte mari. Ținînd seama 
de dezvoltarea ambelor țări, con
sider că sînt mari perspective pen
tru o colaborare româno-brazilia- 
nă mult mai amplă. De altfel, în 
ultimii ani, relațiile economice 
dintre țările noastre s-au dezvol
tat destul de bine. în prezent sînt 
in curs o serie de tratative pentru 

care s-au desfășurat lucrările, prin 
noul impuls ce l-a dat comisiei, prin 
hatăririle adoptate privind activitatea 
de viitor in toate domeniile, sesiu
nea de la București reprezintă o con
tribuție importantă la dezvoltarea 
cooperării intre toate statele membre, 
la întărirea rolului C.E.E.'O.N.U. 
Succesul sesiunii ne dă o reînnoită 
încredere in posibilitățile comisiei, 
in capacitatea sa recunoscută de a 
re-flecta sensibil mutațiile pozitive ce 
au loc pe planul relațiilor internațio
nale și mai ales de a fi, in aceiași 
timp, un curajos deschizător de dru
muri in acesț proces. Este ferma 
noastră convingere că prin acțiuni 
hotărite vizind eliminarea obstacole
lor din calea comerțului și cooperă
rii industriale, prin promovarea unei 
diviziuni internaționale a muncii mai 
raționale și mai echitabile, prin spri
jinirea — pe baza unei largi coope- 
r’iri — a accesului tuturor țărilor la 
știința și tehnologia modernă, in ge
neral printr-o contribuție mai activă 
la făurirea unor relații cu adevărat 
noi intre statele europene, comisia va 
putea oferi o bază economică durabi
lă securității, păcii și progresului ge
neral pe continent, va ilustra virtu
țile și marile posibilități ale conlu

a extinde aceste relații. Noi spe
răm că vom ajunge la înțelegeri 
corespunzătoare cu guvernul Bra
ziliei și că vom asigura o dezvol
tare mai rapidă n acestei colabo
rări în multe sectoare de activi
tate. așa cum am realizat cu alte 
țări din America Latină.

După cum se cunoaște, cu pri
lejui vizitelor pe care le-am fă
cut nu de mult într-o serie de 
țări latino-americane am pus ba
zele unei conlucrări trainice, mul
tilaterale, care să contribuie la 
dezvoltarea țărilor noastre, la fău
rirea unei lumi mai drepte și mai 
bune. In acest context, dorim să 
dăm o largă dezvoltare și rela
țiilor dintre România și Brazilia, 
în toate domeniile, considerînd 
că aceasta corespunde intereselor 
fundamentale ale popoarelor noas
tre. intereselor păcii, colaborării, 
destinderii, afirmării în întreaga 
lume a noilor relații internațio
nale.

La baza relațiilor noastre cu 
Brazilia, ca de altfel cu toate sta
tele lumii — indiferent de orîn- 
duirea lor socială și politică — 
așezăm principiile independenței 
și suveranității naționale, egalită
ții depline în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avanta
jului reciproc. Ne pronunțăm sta
tornic pentru respectarea dreptu
lui fiecărei națiuni de a-și decide 
singură soarța, corespunzător in
tereselor și năzuințelor sale vitale.

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, ați dori să spuneți 
ceva brazilienilor ?

RĂSPUNS : Aș dori să adresez, 
din partea mea și a poporului ro
mân, un salut cordial poporului 
brazilfan, căruia îi urez cele mai 
mari succese pe calea dezvoltării 
economico-sociale, a întăririi in
dependenței, a bunăstării și pros
perității.

crării libere, neîngrădite, între state 
suverane și egale in drepturi, pen
tru rezolvarea problemelor de inte
res comun. In realizarea acestui vast 
program de acțiune, România își va 
aduce, ca și pină acum, alături de 
ceilalți membri ai comisiei, o contri
buție activă și perseverentă".

Lucrările sesiunii s-au finalizat, 
printre altele, in adoptarea a trei 
rezoluții și șapte hotăriri care pri
vesc aspectele esențiale ale activită
ții comisiei, programul ei de lucru 
pe termen lung.

Printre aceste importante docu
mente se află și REZOLUȚIA PRI
VITOARE LA ACTIVITĂȚILE DE 
VIITOR ALE COMISIEI, rezoluție 
propusă de România, la care s-au 
raliat in calitate de coautoare a’te 
18 țări — Anglia. Austria. Canada, 
Cipru. Cehoslovacia. Elveția. Finlan
da. Franța. Grecia. Irlanda. Italia, 
Iugoslavia. Norvegia. Polonia. R. F. 
Germania. S.U.A.. Suedia. Turcia.

Considerat ca un document de 
mare însemnătate pentru orientarea 
activităților de viitor ale comisiei in 
ansamblu, rezoluția inițiată de țara 
noastră stipulează:

Primire la Consiliul de Stat
Vicepreședintele Consiliului de 

Stat. Emil Bodnarnș, a primit, luni, 
delegația Asociației magistralilor 
din Republica Arabă Egipt, care, la 
invitația Asociației juriștilor din 
Republica Socialistă România, se 
află Intr-o vizită de documentare in 
țara noastră. Delegația este alcătuită 
din dr. Gamal Sadek El Mnrsa- 
fawy, președintele Curții do casa
ție a Republicii Arabe Egipt, dr. 
Mahmud Abdel Aziz El Ghamrv, 
președintele Curții de apel din Cai
ro și președinte al Asociației jude- 
câ'orilor, dr. Mohamed Maher Mo
hamed Hassan. procurorul general 
public al Republicii Arabe Egipt, dr. 
Broham El Din Abdel Megulb El 
Abd. vicepreședintele Curții de apel 
din Cairo, dr. Mohamed Refaat Mo
hamed Lutfy, președintele Curții

Convorbiri economice româno-siriene
La Ministerul Comerțului Exterior 

și Cooperării Economice Internațio
nale au inceput, luni dimineață, 
convorbirile dintre delegațiile econo
mice guvernamentale din Republica 
Socialistă România și Republica A- 
rubă Siriană.

La convorbiri participă Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
șeful delegației române, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, Nicolae Mihai, minis
tru secretar de stat, prim-vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării. Ion Florescu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
loan Bogdan Butoi, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini grele, Enache Sirbu, șef al 
Departamentului îmbunătățirilor fun
ciare din Ministerul Agriculturii. In
dustriei Alimentare și Apelor, Emi
lian Manciur. ambasadorul României 
la Damasc, alte persoane oficiale.

Din partea siriană participă Mo
hamed Haydar, vicepremier pentru 
probleme economice în guvernul si
rian, șeful delegației. Moustafa Al 
Hallage. ministru de stat pentru 
problemele planificării, Chetin Che- 
teita, ministrul industriei, Michel 
Abdalah. adjunct al ministrului a- 
griculturii și reformei agrare, dr.

întrevedere la Marea Adunare Națională
Luni, Diosdado Macapagal, fost 

președinte al Republicii Filipine, in 
Drezent membru al Consiliului pen
tru politica externă. în Consiliul do 
Stat și in Consiliul Național al Secu
rității. a avut o întrevedere. Ia Ma
rea Adunare Națională, cu Mihai 
Dalea. președintele Comisiei perma
nente pentru politică externă a 
M.A.N. Au participat Alexandru Io- 
nescu. secretar al Comisiei perma
nente pentru politică externă a

PROGRAMUL UNITĂȚILOR COMERCIALE 
Șl DE PRBTÂRI-SIRVIC1I Ui PfRIOADA 1-5 MAI
în ziua de 1 Mai, toate unitățile 

comerciale și de prestări-servicii 
vor avea program normal de activi
tate. în zilele de 2 și 3 mai, maga
zinele alimentare, nealimentare și 
unitățile de prestări-servicii vor 
funcționa cu program prelungit de 
1-2 ore. Halele și piețele agroali-,» 
montare vor funcționa in program 
continuu, cu pauză de masă prin 
rotație.

în zilele de 4 și 5 mai, unitățile 
comerciale și de prestări-servicii vor 
fi deschise după programul normal 
al zilelor de duminică. Unitățile de 
alimentație publică, precum și uni
tățile din zonele de agrement și de 

de primă Instanță din Cairo, dr. Ah
med Mohamed Ghoncim, procuror 
general, Hassan Gomaa El Katatnv, 
consilier, procuror-șcf al sectorului 
Cairo-Sud.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au participat 
Teodor Vasiilu, ministrul justiției, 
Emilian Nucescu. președintele Tri
bunalului Suprem al Republicii So
cialiste România și președinte al A- 
sociațici juriștilor, Filimon Arde- 
leanu. procurorul general al Rcou- 
blicii Socialiste România. loan Ce- 
terchi, președintele Consiliului le
gislativ.

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

(Agerpres)

Abdalah Al Azmeh. adjunct al mi
nistrului economiei și comerțului ex
terior, Muhsen Sayadi, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Republicii A- 
rabe Siriene la București, alte per
soane oficiale.

In cadrul intilnirii au fost abor
date aspecte ale cooperării econo
mice dintre cele două țări, in spiri
tul acordurilor și înțelegerilor con
venite, in februarie 1974, cu prile
jul vizitei președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, in Republica Arabă Si
riană.

★
Tn aceeași zi, conducătorul delega

ției economice guvernamentale sirie
ne, Mohamed Haydar, a vizitat în
treprinderea de mașini grele Bucu
rești, unde s-a interesat indeaproape 
de organizarea și desfășurarea pro
cesului de producție, apreciind com
plexitatea și diversitatea produselor 
realizate aici, gradul inalt d? tehni
citate al acestora. La expoziția per
manentă a Uniunii Centrale a Coo
perativelor Meșteșugărești, găzduită 
intr-unui din pavilioanele Complexu
lui expozițional din Piața Scinteii, 
oaspetele a remarcat varietatea și 
frumusețea creației meșteșugăreș i 
din țara noastră, autenticitatea și 
frumusețea folclorului românesc.

(Agerpres)

M.A.N.. Stefan Voicu și Tudor Io- 
nescu, membri ai comisiei.

★
în aceeași zi. Diosdado Macapagal 

a avut o convorbire, la Ministerul 
Afacerilor Externe, cu Nicolae Ghe- 
nea. adjunct al ministrului.

In onoarea oaspetelui filininez, 
președintele Comisiei permanente 
pentru politică externă a M.A.N. a 
oferit un dejun.

(Agerpres)

pe traseele turistice vor funcționa 
după orarul obișnuit.

Prin ordinul ministrului comerțu
lui interior — care a aprobat acest 
program — s-a stabilit ca direcțiile 
comerciale județene și Direcția co
mercială a municipiului București să 
adapteze orarul concret al fiecărei 
unități din rețeaua locală in funcție 
de necesitățile de aprovizionare a 
orașelor, centrelor muncitorești și 
comunelor.

Asupra programului unităților co
merciale și de servire publică din 
Capitală vom reveni intr-un număr 
viitor al ziarului.

(Agerpres)

Sosirea delegației 
cambodgiene,

condusă de Khieu Samphan
membru al Biroului Politic al C.C. al Frontului Unit Na
țional al Cambodgiel, viceprim-ministru și ministrul 
apărării naționale al Guvernului Regal ăe Uniune Națio
nală al Cambodgiel, comandantul-șef al forțelor armate 

populare de eliberare națională

La invitația guvernului Republicii 
Socialiste România, luni după-amia- 
ză a sosit in țara noastră, intr-o vi
zită oficială de prietenie, o delegație 
a Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei și Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei, con
dusă de Khieu Samphan, membru al 
Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., 
viceprim-ministru și ministrul apără
rii naționale al G.R.U.N.C., coman- 
dantul-șef al forțelor armate popu
lare de eliberare națională.

Din delegație fac parte long Sary, 
consilier special la președinția Con
siliului de Miniștri, șef adjunct al 
delegației, Sarin Chhak, ministrul 
afacerilor externe, doamna Ieng 
Thrith, ministrul educației populare 
și al tineretului, Chea San, amba
sadorul Regatului Cambodgia in 
România.

în intimpinarea membrilor delega
ției, pe aeroportul Otopeni se aflau 
Manca Mănescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului Repu
blicii Socialiste România, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul educației și învățămlntu- 
lui, Gheorghe Pană, membru ai Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe. Teodor 
Vasiliu, ministrul justiției, general
colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului. Ion Șt. Ion, secretar ge
neral al guvernului, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Erau de față șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alti membri ai corpului diplomatic.

Se aflau, de asemenea, prezenți 
studenti cambodeieni care se pre
gătesc in institutele de învățământ 
superior din tara noastră.

Pe frontispiciul aerogării erau ar
borate drapele de stat ale României 
si Cambodgiei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări, după care vice- 
prim-ministrul Cambodgiei si pri- 
mul-ministru al guvernului român 
au trecut in revistă garda de onoare, 
aliniată pe aeroport.

★
Khieu Samphan s-a născut la 29 

septembrie 1931. El a inceput acti
vitatea patriotică foarte timouriu. 
Din anul 1946 a particinat activ la 
lupta elevilor și studenților din 
Cambodgia pentru independentă na-

Dineu in onoarea oaspeților
Luni, primul-ministru al guvernu

lui. Manea Mănescu, a oferit un di
neu in onoarea delegației Frontului 
Unit Național al Cambodgiei și a 
Guvernului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei, condusă de 
Khieu Samphan.

Au luat parte Paul Niculescu-Mi
zil. Gheorghe Pană. George Maco
vescu, Florea Dumitrescu, Teodor 
Vasiliu, Ion Gheorghe și alte per
soane oficiale.

Au participat Ieng Sary. Sarin 
Chhak, d-na Ieng Thrith, Chea San,

în construcție o nouă fabrică 

de zahăr
URZICENI (Corespondentul 

„Scinteii", Florea Ceaușescu). 
— La Urziceni. județul Ilfov, a 
inceput construcția unei fabrici 
de zahăr, una dintre cele mai 
mari din țară. Fabrica va fi 
dotată cu utilaj de înaltă teh
nicitate. cu un grad superior de 
automatizare. Termenul de in
trare în funcțiune este 31 de
cembrie 1975. Ea va fi aprovi
zionată cu materie primă —

tională. Plecat la studii In Franța, tn 
anul 1953, unde a obținut titlul de 
doctor în științe economice al Uni
versității din Paris, participă la lup
ta împotriva războiului colonialist 
din Indochina. După semnarea A- 
cordurilor de la Geneva, in 1954, 
conduce mișcarea studenților si re- 
zidentilor cambodgieni din Franța 
împotriva imperialismului si mario
netelor lui din Cambodgia.

După reîntoarcerea in țară. In anul 
1958. a continuat activitatea patrio
tică in calitate de director al ziaru
lui „L’Observateur". ca deputat in 
parlament (1962—1966 și 1966—1970) 
si ca ministru al comerțului in anii 
1962 șl 1963.

După lovitura de stat reacționară 
din martie 1970. Khieu Samphan s-a 
alăturat Frontului Unit National al 
Cambodgiei (F.U.N.C.). devenind u- 
nul din conducătorii luptei de elibe
rare a poporului cambodgian împo
triva regimului de la Pnom Penh.

Dovedind calități deosebite în ac
tivitatea politică si militară. Khieu 
Samphan a fost numit vicepremier și 
ministrul apărării naționale al Gu
vernului Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), coman
dant sef al forțelor armate de elibe
rare națională ale poporului cambod
gian.

Khieu Samphan este membru al 
Biroului Politic al C.C. al Frontului 
Unit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.).

alte persoane oficiale care însoțesc 
delegația.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate, Manea Mănescu și Khieu 
Samphan au rostit toasturi.

★
înainte de dineu, viceprim-minis- 

trul Cambodgiei a făcut o vizită pro
tocolară primului ministru al guver
nului Republicii Socialiste România.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire prietenească.

sfecla de zahăr — de către uni
tățile agricole din zona respec
tivă, din Cimpia Bărăganului. 
De remarcat faptul câ lucrările 
de construcție au început, din 
condiții mai mult sau mai puțin 
obiective, cu o intirziere de 6 
luni, ceea ce impune depunerea 
unor eforturi susținute, atit din 
partea constructorilor, cit și a 
beneficiarului pentru a se re
cupera timpul pierdut.

■

..Comisia Economică a O.N.U. pentru Europa,
Efectuind un larg schimb de vederi asupra situației 

relațiilor economice și cooperării in regiunea C.E.E./ 
O.N.U.. precum si asupra activităților comisiei in ve
derea intensificării și consolidării continue a coope
rării dintre statele membre.

Reamintind Declarația adoptată la reuniunea jubi
liară cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Comisiei 
Economice pentru Europa, care subliniază valoarea 
activităților Comisiei pentru cooperarea dintre țările 
regiunii C.E E. 'O.N.U. cu sisteme sociale și economice 
diferite și exprimă hotărirea statelor membre de a 
continua să folosească Comisia pentru dezvoltarea 
cooperării in interesul întăririi relațiilor pașnice și 
prietenești și a securității.

Considerînd că se impun noi acțiuni pentru intensi
ficarea schimburilor comerciale, a cooperării econo
mice, științifice și tehnologice intre țările membre pe 
baze reciproc avantajoase, printre altele, prin exami
narea in continuare a măsurilor practice care să fie 
luate in vederea eliminării obstacolelor din calea co
merțului in cadrul regiunii C.E.E./O.N.U.. a promovă
rii și diversificării acestuia și prin încurajarea acce- 
suiui la cuceririle științei și tehnologiei modeme in 
s~opul transformării regiunii C.E.E.'O.N.U. intr-o zonă 
de largă și fructuoasă colaborare conformă cu scopu
rile și principiile Cartei O.N.U.,

Conștientă că C.E.E./O.N.U. trebuie să aibă un rol 
mai mare in dezvoltarea și extinderea cooperării eco
nomice. științifice și tehnologice in regiune, conti- 
nuind cu hotărire căutarea de soluții pentru proble
mele fundamentale cu care sint confruntate statele 
membre si Juind noi inițiative în scopul dezvoltări 
cooperării, a dezvoltării armonioase a tuturor țărilor 
membre. .

Recunoscind că îmbunătățirea condițiilor actuale in 
cadrul regiunii și obținerea de rezultate pozitive la

Conferința pentru securitate și cooperare in Europa 
vor da un nou impuls și deschide noi perspective 
pentru activitatea viitoare a C.E.E./O.N.U. in domeniul 
cooperării economice, științifice și tehnologice.

Conștientă de importanța relațiilor economice ale 
țărilor membre cu celelalte regiuni ale lumii, de ne
cesitatea unor raporturi internaționale echitabile și 
reciproc avantajoase, care să contribuie la intensifi
carea schimburilor comerciale și a cooperării econo
mice in domenii de interes major (cum sint materiile 
prime, energia, știința și tehnologia și altele), să fa
vorizeze dezvoltarea economică in cadrul regiunii si 
in alte părți ale lumii, inclusiv in țările in curs de 
dezvoltare și. pe această bază, întărirea păcii și secu
rității mondiale.

1. — Reafirmă necesitatea creșterii eficienței și con
tribuției sale la dezvoltarea cooperării economice, ști
ințifice si tehnologice, a schimburilor comerciale prin 
acțiuni consecvente, avind ca obiectiv găsirea de căi 
si mijloace practice in vederea adoptării de soluții 
durabile si reciproc avantajoase in problemele econo
mice pentru consolidarea procesului de edificare a 
păcii si securității in Europa ;

2. — Exprimă hotărirea de a-și concentra activitățile 
sale asupra domeniilor practice, de interes reciproc, 
care să contribuie la întărirea cooperării bilaterale și 
multilaterale in cadrul regiunii :

3. — Decide ca in activitățile sale viitoare să iden
tifice si să folosească noi forme și metode de acțiune 
in elaborarea și realizarea programelor sale, pentru a 
da un nou imouls activităților comisiei in lumina cli
matului îmbunătățit din regiune ;

4. — Cere secretarului executiv să pregătească un 
raport pentru a fi supus celei de-a XXX-a sesiuni a 
comisiei, continind sugestii și propuneri de acțiune in 
spiritul celor de mai sus.

• SPORT •SPORT «SPORT» SPORT*  SPORT» SPORT • SPORT «SPORT

Sportivi români peste hotare

și anume in capitala României, una 
dintre cele mai vechi și mai active 
membre ale comisiei, indică cursul 
spre Înnoire al activității acestui or
ganism. De asemenea, tot pentru 
prima oară lucrările comisiei s-au 
desfășurat sub semnul înaltei pre
zențe a unui șef de stat, a președin
telui Nicolae Ceaușescu. ceea ce 
subliniază aprecierea rolului tot mal 
pregnant pe care este chemat să-l 
joace comisia in viața internațională.

Amintind semnele favorabile din 
viata economică și politică europea
nă. secretarul executiv al C.E.E.' 
O.N.U. a evidențiat relația determi
nantă intre dezvoltarea cooperării pe 

multiple planuri șl consolidarea ba
zelor securității. Vorbitorul a subli
niat necesitatea ca dezvoltarea coo
perării economice și industriale să 
contribuie la reducerea decalajului 
dintre țările dezvoltate și cele in 
curs de dezvoltare.

în încheiere. Janez Stanovnik a su
bliniat aportul deosebit la desfășu
rarea actualei sesiuni a delegației ro
mâne. care a tăcut propuneri con
crete. constructive Printre acestea 
se numără și rezoluția inițiată de 
România privind activitatea*  de vii
tor a comisiei, document esențial al 
sesiunii.

• Praga. — Tinerii luptători ro
mâni au obținut frumoase rezultate 
la turneul internațional de greco- 
romane de la Praga. Constantin Ale
xandru a ocupat locul intii la cate
goria 48 kg.. Ștefan Ru.su s-a clasat 
al treilea la categoria 62 kg. Același 
loc a fost ocupat și de Nicolae Mi
hai, in limitele categoriei 74 kg.

• Sofia. — în concursul de lupte
greco-romane de la Sofia, Nicolae 
Horniceanu (România) a ocupat lo
cul doi la categoria 48 kg. • „Tro
feul orașului Sofia" la baschet mas
culin a fost ciștigat de selecționata 
orașului Havana, care a invins in 
finală cu 90—79 formația orașului 
Sofia. în meciul pentru locurile 3—4, 
Moscova — București 94—76 (51—37). 
Alte rezultate din ultima zi: Berlin — 
Phenian 94—77 (52—35) ; Vlena —
Atena 79—75 (35—37) ; Praga — Var
șovia 83—73 (48—37).

• MDnchen. — Proba individuală 
masculină de floretă din cadrul con
cursului internațional de scrimă de 
la MUnchen a fost ciștigată de ita
lianul Slmoncelli, urmat de france
zul Noel. Concurenții români Mihai 
Țiu și Adalbert Kuki au ocupat locu
rile șapte și respectiv opt.

• Budapesta. — Tn meciul de șal 
de la Budapesta, unde se întrec se
lecționatele feminine ale României 
și Ungariei, după 4 runde scorul este 
egal : 12—12. La tineret, echipa 
României conduce cu 4.5—3,5.

• Moscova. — Pe poligonul „Lo
komotiv" din Moscova a început un 
mare concurs Internațional de tir cu 
armă de vinătoare. In proba de ta

lere aruncate din șanț, după 
prima manșă, conduc Andrei Mari
nescu (România) și Aleksei Klekov 
(U.R.S.S.), cu cite 97 puncte. La ta
lere aruncate din turn, in frunte se 
află țintașii sovietici Aleksandr So
kolov și Iuri Timofeev (cu cite 98 
puncte).

• Braunau. — în localitatea aus
triacă Braunau a luat sfirșit „Cupa 
Dunării" la haltere, competiție la care 
au participat sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. F. Germania, Iugo
slavia, România, Ungaria și Austria. 
Dintre concurenții români cea mai 
bună comportare a avut-o Aurel 
Miuț, locul doi la categoria ușoară, 
cu 277.500 kg (120 kg plus 157.50Q kg). 
Aurel Miuț a terminat învingător la 
stilul „aruncat" și a ocupat locul 
trei la stilul „smuls". Victoria la 
această categorie a revenit bulgaru
lui’ Dimitrov, cu un total de 280 kg.ÎN

TENIS. — Sovietica Olga Morozo
va a ciștigat turneul internaționa’ 
de la Philadelphia, obținind astfe. 
cea mai importantă victorie din ca
riera sa sportivă. După ce in semi
finale eliminat-o cu 5—7, 6—3,
6— 4 pe Rosemary Casals (S.U.A.), in 
finală, Olga Morozova a invin6-o cu
7— 6, 6—1 pe campioana americană 
Billie Jean King, principala favorită 
a concursului.

FOTBAL. — La Rio de Janeiro, In 
meci amical, Brazilia — Grecia : 
0-0.

ciclism „CURSA MUNȚILOR" 3-5 MAI
• 70 de alergători din 4 țări • La start se vor alinia și 

component!! lotului nostru pentru „Cursa Păcii"
La sfirșitul acestei săptămini. 

o nouă competiție ciclistă in
ternațională. Este vorba de 
„Cursa munților", aflată la cea 
de-a XV-a ediție. Tradiționala 
competiție este organizată de 
clubul Dinamo București, in 
colaborare cu A.S. Loto — 
Pronosport. Organizatorii ne-au 
informat ieri că întrecerea cu
prinde trei etape, pe un itine
rar pornind de fiecare dată 
din Sinaia. Vineri se va stră
bate distanța Sinaia — Brașov
— Chichiș și relur (125 km), 
simbătă, o etapă mai scurtă: Si
naia — Brănești și retur (85 km), 
iar duminică: Sinaia — Ploiești
— București (125 km). Sosirea 
în primele două etape va aveaCÎTEVA RÎNDURI

HALTERE. — în ultima zi a cam
pionatului unional de haltere de la 
Tbilisi, Vasili Alekseev (categoria 
supergfea) a stabilit un nou record 
mondial la totalul celor două sti
luri : 420 kg (180 plus 240 kg). Intr-o 
încercare suplimentară Alekseev și-a 
corectat recordul mondial și la stilul 
„aruncat" : 241 kg.

RUGBI. — La Casablanca s-a des
fășurat meciul dintre selecționatele 
Marocului șl Poloniei, contind pentru 
Campionatul european — F.I.R.A, 

loc pe dealul Furnica, iar In 
ultima, pe stadionul „23 Au
gust", înaintea cuplajului de 
fotbal interbucureștean.

Caravana numără peste 70 de 
alergători reprezentind cluburi 
din patru țări : Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Uniunea Sovie
tică și România. Firește, grosul 
plutonului este alcătuit din 
alergători români, in frunte eu 
componenții lotului reprezen
tativ ce va participa la „Cursa 
Păcii". Echipele de club româ
nești înscrise la „Cursa mun
ților" sint : Dinamo, Steaua, 
Olimpia și Voința din Bucu
rești, Metalul Plopeni, Cibo 
Brașov, Voința Ploiești.

Rugbiștii polonezi au terminat Învin
gători cu scorul de 8—0 (4—0).

AUTOMOBILISM. — Cel de-al 
20-lea „Mare premiu al Spaniei" la 
automobilism, a patra probă din ca
drul campionatului mondial rezervat 
piloțllor de formula I, s-a desfășurat 
pe circuitul de la Jarama (in apro
piere de Madrid) și a fost ciștigat de 
austriacul Nicky Lauda (,.Ferrari"). 
L-au urmat elvețianul Clay Regaz- 
zoni („Ferrari") și brazilianul Emer
son Fittipaldi („McLaren").

Ru.su


viața internațională
Evoluția situației din Portugalia LUCRĂRILE SESIUNII EXTRAORDINARE CAMBODGIA Plenara C.C. al Partidului

• Partidul Comunist salută pe militarii care ou acționat 
pentru lichidarea dictaturii fasciste și încheierea războ
iului colonial • Luări de pozifie ale sindicatelor și stu
denților • Declarații ale mișcărilor de eliberare din An

gola și Mozambic

Pe «trdzile Lisobonei, in aceste zile
PARIS 29 (Corespondenți de la 

P. Diaconescu). — Ziarul „LHu- 
manitd" de luni publică un interviu 
cu Alvaro Cunhal. secretarul general 
al Partidului Comunist Portughez, 
despre recentele evenimente din Por
tugalia, care arată că acțiunea insu
recțională de la 25 aprilie „este con
secința unui lung proces, in care au 
intervenit ca factori determinant! 
criza internă a regimului fascist, con
secințele sociale, economice și poli
tice ale războiului colonial, izolarea 
si condamnarea internațională a fas
cismului și a colonialismului portu- 
ghez".

Relevînd forța organizată a clasei 
muncitoare. amploarea mișcărilor 
sindicale, studențești, de tineret și de 
femei, largul sprijin al forțelor ar
mate, nemulțumite de regim, secre
tarul general al P. C. Portughez a 
arătat că acestea se înscriu, împreu
nă cu evenimentele din ultimele zile, 
in procesul revoluționar democratic 
portughez. ..Revolta din 25 aprilie, a 
spus el, nu a fost lovitura unui clan 
militar, ci o acțiune rezultată dintr-o 
amplă mișcare de ofițeri. Aceasta re
prezintă o schimbare radicală in si
tuația politică. Partidul comunist a 
salutat cu căldură pe militarii care 
au acționat pentru lichidarea com
pleta a dictaturii fasciste, pentru În
cheierea războiului colonial, pentru 
instaurarea libertăților democratice și 
restabilirea unui regim democratic. 
Noi sprijinim și vom sprijini activ 
toate măsurile C3re satisfac exigen
tele de multă vreme exprimate de 
partidul nostru, de către forțele de
mocratice și de către masele popu
lare".

Referindu-se la problema colonială, 
Alvaro Cunhal a spus : „Noi reafir
măm politica partidului nostru : tre
buie începute imediat convorbiri cu 
mișcările de eliberare pentru a pune 
capăt războiului, pentru recunoaș
terea statului Guineea-Bissau și a 
dreptului la independență imediată 
și completă a Mozambicului și Ango
lei".

ALGER 29 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Presse, 
reprezentanța din Alger a Mișcării 
Topulare pentru Eliberarea Ango. 
lei a dat publicității o declarație 
In care se arată că poporul angolez 
va continua sâ lupte, sub conduce
rea M.P.L.A., pină la eliberarea 
completă a teritoriului său. Cu toa
te acestea. „Mișcarea Populară pen
tru Eliberarea Angolei — subliniază 
documentul — este gata să negocie
ze cu Portugalia problemele inde
pendenței totale a țării noastre".

„Respectul independenței complete a 
Angolei — adaugă declarația — este 
primul principiu pe care poate fi 
stabilită cooperarea cu celelalte țări. 
După dobindirea independenței, in 
Angola va fi loc pentru toți cei care 
ii respectă suveranitatea și care do
resc să lucreze cinstit și să trăiască 
in cadrul structurilor ce vor fi sta
bilite. Puterea totuși nu va putea 
să fie dccit in miinile angolezilor".

D.AR ES SALAAM 29 (Agerpres). 
— Comitetul Executiv 
tului de Eliberare din 
(FRELIMO) a dat 
la Dar Es Salaam, o declarație 
care se arată că singura cale de a 
se pune capăt războiului din aceas
tă țară este „recunoașterea de către 
Portugalia a dreptului poporului 
mozambican la independență". „Ori
ce încercare de a eluda adevărata 
problemă a independenței — se spu
ne in declarație — nu va duce de- 
cit la noi șl inevitabile sacrificii".

în încheiere, salutind intenția noi
lor autorități portugheze de a resta
bili libertățile democratice in țară, 
documentul FRELIMO subliniază 
că această acțiune trebuie să 
fie însoțită de recunoașterea dreptu
lui la independență al popoarelor 
din coloniile africane.
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Elvețian al Muncii

LISABONA 29 (Agerpres). — Co
municatul dat publicității la sfirși
tul reuniunii a 14 organizații sindi
cale din Portugalia cere garantarea 
completă a libertății sindicatelor. 
Totodată, comunicatul precizează că 
sint necesare stabilirea salariului 
minim oficial și repunerea in drep
turi a muncitorilor concediați pe 
motive politice.

în urma reuniunii reprezentanți
lor studenților de la instituțiile de 
invățămint superior din Lisabona a 
fost adoptată o rezoluție prin care 
siudențil iși exprimă sprijinul față 
de programul juntei militare.

LONDRA 29 (De la corespondentul 
nostru). „Mișcarea muncitorească din 
Anglia trebuie să-și manifeste activ 
solidaritatea cu forțele democratice 
și progresiste din Portugalia" — a 
declarat John Gollan, secretar gene
ral al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie, la un miting desfășurat 
la Coventry, consacrat zilei de 1 
Mai. Vorbitorul a apreciat că „răs
turnarea regimului Caetano consti
tuie un rezultat firesc al luptei de 
eliberare, dusă cu succes în Guineea, 
Mozambic și Angola, și al mișcării 
de rezistență din Portugalia". Secre
tarul general al P.C. din Marea Bri
tanie a menționat apoi „semnificația 
deosebită a evenimentelor din Por
tugalia pentru întreaga Africă, la fel 
ca și pentru Europa".

r
BELGRAD

Pentru a încheia elaborarea docu
mentelor, acestea urmind a fi îna
intate spre aprobare plenarei Adu
nării Generale, „grupul celor 77" a 
organizat, simbătă, consultări cu re
prezentanții țărilor occidentale in
dustrializate, in cadrul cărora au 
fost abordate, in principal, punctele 
documentelor asupra cărora pozițiile 
statelor incă nu au fost aduse la un 
numitor comun.

„Grupul celor i?7". sprijinit de sta
tele socialiste, apreciază că ar fi de 
o importanță cardinală pentru asigu
rarea progresului economic și social 
al statelor in curs de dezvoltare in
cluderea in declarație a unei preve
deri care să stipuleze expres dreptul 
statelor de a reintra, prin naționali
zare, in posesia resurselor naturale 
și a mijloacelor de producție conce
sionate unor companii străine. Re
prezentanții statelor occidentale in
dustrializate condiționează înfăptui
rea dreptului la naționalizare de 
așa-numitul drept al trusturilor și 
monopolurilor de a beneficia de com
pensații pentru proprietățile naționa
lizate. in ciuda faptului că acestea au 
exploatat decenii, și chiar secole, 
bogățiile naturale și forța de muncă 
ale statelor in curs de dezvoltare in 
care iși desfășoară activitatea,

O altă problemă ce urmează a fi 
soluționată vizează cererea statelor 
exportatoare de materii prime de a 
se constitui in asociații pe produse, 
in scopul de a preintimpina deterio
rarea termenilor de schimb ai aces
tor produse față de produsele indus
triale pe care le importă pentru b 
facilita dezvoltarea lor economică.

De asemenea, in cadru! consultări
lor au fost avansate amendamentele 
statelor la cele două proiecte de do
cument. Delegația română a supus 
la proiectul „Programului de acțiune" 
un amendament vizind crearea, cu

ajutorul statelor dezvoltate șl nl in
stituțiilor internaționale, a unor pro
grame de asistență tehnică cu carac
ter operațional și de formare de ca
dre, inclusiv in domeniul pregătirii 
de cadre naționale de conducere, 
pentru țările in curs de dezvoltare, 
care să servească cerințelor lor spe
ciale de progres economic. La pro
iectul do „Declarație asupra creării 
unei noi ordini economice interna
ționale", ’ ' „ 
un amendament privitor ..._____
liber al țărilor in curs de dezvoltare 
la cuceririle științei șl tehnologiei 
moderne.

Luni dimineața, Comitetul ad-hoc 
nl Adunării Generale a O.N.U., în
sărcinat de plenară cu definitivarea 
documentelor, s-a întrunit într-o șe
dință, pentru a face retușurile finale 
Declarației și Programului, Înainte 
de a le supune aprobării forului su
prem al O.N.U.

delegația română a supus 
la accesul

*
GENEVA. — într-un discurs rostit 

In localitatea Steffisbourg. Pierre 
Graber, șeful Departamentului Poli
tic Federal al Elveției, s-a declarat 
in favoarea intensificării cooperării 
in vederea dezvoltării, remarcind : 
„Noi depindem la fel de mult, dacă 
nu chiar mai mult, de produsele ță
rilor lumii a treia decit depind a- 
ceste țări de sprijinul nostru, iar cri
za de energie nu este deeit un prim 
exemplu in acest sens".

Șeful diplomației elvețiene 8-a 
pronunțat pentru o participare spo
rită a tării sale la examinarea și 
Foluționarea marilor probleme ale 
vieții internaționale, referindu-se, în 
context, la sprijinirea țârilor in curs 
de dezvoltare, la poziția Elveției față 
de O.N.U. și la procesul de edifi
care a securității si dezvoltare a 
cooperării in Europa.

austria Funeraliile președintelui
Franz Jonas

CAMBODGIA 29 (Agerpres). — în 
urma puternicei ofensive lansate de 
patrloții cambodgicni. garnizoana 
lonnolistă din capitala provincială 
Sala Lek Pram a fost nevoită să-și 
abandoneze pozițiile. Localitatea pre
zintă o deosebită importantă strate
gică. fiind situată la 42 km nord de 
Pnom Penh, pe șoseaua nr. 5. care 
leagă capitala 
zor de orez 
Battambang.

GENEVA 29 (Agerpres). — Ple
nara C.C. al Partidului Elvețian al 
Muncii a dezbătut probleme legRte 
de pregătirea congresului partidului, 
ce urmează să aibă loc în luna iu
nie a.c. în legătură cu creșterea in
flației în țară, plenara a hotărit să 
supună congresului propunerea de a 
se organiza o mișcare populară pen
tru stabilirea controlului asupra pre
turilor, veniturilor, investițiilor, ex
portului de capital șl comerțului in
terior și exterior al Elveției.

de principalul furni- 
al țării — provincia

★
Agenția khmeră de Informații 

(A.K.I.) a dat publicității o declara
ție In care denunță o serie de 
raiduri aeriene efectuate recent de 
aviația lonnolistă împotriva unor 
zone din teritoriul eliberat al Cam- 
bodgiei.

Declarația arată că aceste bombar
damente aeriene efectuate asupra 
unor zone locuite șl a unor temple 
din provincia Kompong Cham, asu
pra localității Prey Russel, din pro
vincia Prey Veng, precum și asupra 
pagodelor Svay Antor și Angkor Tret 
s-au soldat cu uciderea și rănirea 
unui mare număr de locuitori, pre
cum și cu importante daune materia
le aduse populației.

(Agerpres). — AgențiaPRAGA 29 _ .
C.T.K. transmite că, in pofida trata
mentului aplicat, starea sănătății 
președintelui R. S. Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda, este foarte gravă. 
Consiliul medical permanent asigură 
tratamentul necesar.

Manifestări consacrate aniversării
eliberării României

BRUXELLES. — In orașul 
Mons din Belgia a avut loc o 
manifestare consacrată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația 
fascistă. Deputatul Robert Ur- 
bain, membru al conducerii 
Partidului Socialist Belgian, a 
prezentat unele aspecte din is
toria poporului român și a re
liefat realizările obținute de 
țara noastră in cele trei dece
nii de la eliberare. La manifes
tare au fost prezenți membri al 
Ambasadei române la Bruxelles.

superiori din Ministerul Rela
țiilor Externe al Venezuelei și 
din cadrul Inciba, membri ai 
corpului diplomatic, oameni de 
cultură și artă, ziariști șl un 
numeros public. In alocuțiunile 
rostite cu acest prilej, ambasa
dorul român, Petrache Danilă, 
și președintele Inciba au subli
niat importanța acestei mani
festări pentru buna cunoaștere 
intre cele două țări și popoare.

VIENA 29 (Agerpres). — Luni au 
avut loc la Viena funeraliile pre
ședintelui federal al Republicii Aus
tria. dr. Franz Jonas. în cursul di
mineții s-a desfășurat o ședință so
lemnă a celor două camere ale Par
lamentului. in care președintele Con
siliului Național, Anton Benya, a 
adus defunctului un omagiu. în con
tinuare a avut loc ceremonia de do
liu in Sala Coloanelor din clădirea 
Parlamentului. Cancelarul federal. 
Bruno Kreisky, a rostit un cuvint in 
memoria lui Franz Jonas. Apoi cor
tegiul funerar s-a îndreptat 6pre Ci
mitirul central din Viena, unde 
cornul neînsuflețit al lui Franz 
Jonas a fost depus la Cavoul pre
ședinților.

La funeralii au participat cancela
rul federal, membrii guvernului și ai 
Parlamentului, conducătorii landuri
lor. membrii familiei președintelui 
Jonas, personalități politice si cultu
rale. Au fost prezenți, de asemenea, 
reprezentanți din peste 40 de țări 
Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a fost reprezentat la ce
remonia de doliu de tovarășii Ștefan 
Voitec. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Du
mitru Aninoiu. ambasadorul Româ
niei la Viena. Din partea președin
telui Nicolae Ceausescu a fost de
pusă o coroană de flori.

In cursul după-amiezii, cancelarul 
Bruno Kreisky s-a intilnit cu dele
gațiile străine care au participat la

funeralii. Cu acest prilej, persoanele 
oficiale care l-au reprezentat pe șe
ful statului român au prezentat can
celarului Austriei condoleanțe din 
partea președintelui Nicolae 
Ceausescu.

CARACAS. — La galeria de 
artă din Caracas a Institutului 
Național de Cultură și Arte 
Frumoase din Venezuela (Inci
ba) a avut loc vernisajul unei 
expoziții de pictură contempo
rană românească. La inaugurare 
au participat Lucia Velasquez, 
președinta Inciba, funcționari

BONN. — Orchestra de studio 
a Radioteleviziunii române, care 
efectuează un turneu in R.F.G., 
a dat o serie de concerte, sub 
bagheta dirijorilor Carol Litvin 
Și Ludovic Baci, in orașele 
Wiesbaden, Frankfurt pe Main, 
Niirnberg, Hanau, Paderborn, 
Wolf burg, Fiirth și altele. Zia
rele locale au publicat articole 
elogioase consacrate ansamblu
lui orchestral românesc.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri A. Gromîko - 

H. Kissinger. La 28-29 aPrl,ie- 
la Geneva, au avut loc convorbiri 
între Andrei Gromiko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., și Henry 
Kissinger, secretarul de stat al 
S.U.A., consilierul președintelui pen
tru problemele securității naționale. 
A fost continuat schimbul de păreri 
privind viitoarea vizită a președinte
lui S.U.A., Richard Nixon, în Uniu
nea Sovietică, anunță agenția T.A.S.S.

Armata etiopiana » °per!" 
noi arestări, printre cei arestați a- 
flindu-se generalul Abebe Gemeda. 
fost comandant al gărzii imperiale, 
Deresse Dubale, fost comandant al 
forțelor terestre, și generalul Haile 
Baikedagne, fost șef de stat 
adjunct.

major

Delegația F.U.S. și-a în
cheiat vizita în Cuba. in- 
vitația Comitetelor de apărare a re
voluției din Cuba (C.D.R.), o delega
ție a Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, condusă de 
Ion Catrinescu, președintele Consi
liului județean Prahova al F.U.S., a 
făcut o vizită în schimb de experien
ță in Cuba. Delegația a avut întreve
deri la Direcția Națională a C.D.R. 
și a vizitat provinciile Havana, Ma- 
tanzas și Pinar del Rio, procedind la 
un amplu schimb de opinii și de ex
periență cu cadre de conducere ale 
acestei organizații de masă cubaneze. 
La încheierea vizitei, delegația româ
nă a fost primită de Jesus Montane, 
membru al C.C. al P.C. din Cuba.

La Panmunjon d««?“- 
rat cea de-a V-a reuniune a repre
zentanților Societăților de Cruce 
Roșie ale R.P.D. Coreene și Coreei 
de Sud. în cadrul intilnirii au fost 
continuate discuțiile asupra proble
melor legate de reluarea convorbi
rilor dintre cele două organizații cu 
privire la reunirea familiilor dez
membrate din Nordul și Sudul CoreeL

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
______________________ •__________________ ' • »  < A

Președintele Siriei, HateI 
Assad, a primit pe trimisul special 
al președintelui Kim Ir Sen, vice- 
premierul Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, Kim Iăn Ju. Pre
ședintele Assad a subliniat că Siria 
va continua și pe viitor sâ susțină 
eforturile R.P.D. Coreene in direcția 
reunificării independente și pașnice 
a țării. Vicepremierul Kim Iăn Ju 
a evidențiat, la rindul său, însemnă
tatea luptei juste duse de poporul 
sirian pentru dezvoltarea economică 
și socială a țării, pentru redobîndirea 
teritoriilor arabe ocupate și ’ ' ' 
lirea drepturilor legitime 
porului palestinean.

restabi- 
ale po-

Pregătirile pentru Congresul 

al X-lea al U. C. I. în faza finală
în capitala Iugoslavă s-au înche

iat, zilele acestea, lucrările celui 
de-al VII-lea Congres al Uniunii 
Comuniștilor din Serbia. împreună 
cu conferința U.C. din Voivodina, 
desfășurată și ea recent, reuniunea 
forului suprem al U.C. din Serbia 
a încheiat seria congreselor repu
blicane șl conferințelor provinciale 
ale Uniunii Comuniștilor, fiecare 
dintre acestea marcind momente 
importante in viața clasei munci
toare. a tuturor oamenilor muncii 
din zonele respective, din întreaga 
Iugoslavie. In acest fel. s-a înche
iat o etapă importantă a pregăti
rilor pentru Congresul al X-lea 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, care va avea loc spre sfir- 
situl lunii mal

Ca in toate celelalte republici, 
comuniștii din Serbia au făcut bi
lanțul activității desfășurate in 
perioada dintre cele două congrese 
și au schițat, pe baza rezultatelor 
obținute, sarcinile in munca de 
partid pentru perioada următoare. 
Presa belgrădeană relatează că la 
congresul comuniștilor din Serbia 
a fost analizat cu maturitate po
litică și intr-un spirit critic și au
tocritic ansamblul problemelor po
litice. economice și sociale ce se 
află in centrul preocupărilor atit 
ale republicii, cit și ale întregii 
țări. ,

Așa cum s-a relevat In cadrul 
congresului republican, din 1969 și 
pină acum, producția industrială a 
Serbiei a sporit cu 60 la sută, cea 
agricolă cu 16 la sută, productivi
tatea muncii a crescut cu 20 la 
sută, iar numărul salariatilor s-a 
majorat cu o cincime. Rezultate 
remarcabile au fost obținute și in

dezvoltarea științei și tehnicii, a 
culturii, cit și pe linia îmbunătă
țirii nivelului de trai al maselor 
muncitoare. Adoptarea noii Consti
tuții a R.S.F.I. și a constituțiilor 
republicane și provinciale a fort 
apreciată — pe drept cuvint — ca 
o realizare Însemnată in dome
niul perfecționării sistemului so
cial. o premisă și o temelie pu
ternică pentru un și mai mare pro
gres material și cultural in peri
oada următoare.

De la tribuna congresului, nu
meroși delegați au subliniat ade
ziunea membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii la politica 
Uniunii Comuniștilor, au evidențiat 
succesele dobindite în întărirea ro
lului U.C.I. de forță politică condu
cătoare a întregii societăți, creșterea 
prestigiului partidului in rindul 
maselor de oameni ai muncii, con
solidarea relațiilor sociale socialis
te. Delegații au dezbătut, cu com
petență și spirit de răspundere, 
probleme de mare actualitate 
pentru stimularea, pe mai departe, 
a progresului economic și cultural 
al republicii, ca și al întregii țâri, 
un accent deosebit punindu-se pe 
dezvoltarea armonioasă a tuturor 
regiunilor și eliminarea disparită- 
ților care mai există in acest sens.

Ca și la congresele din celelalte 
republici, au fost alese noile or
gane ale conducerii de partid re
publicane. precum și reprezen
tanții Serbiei in organele de con
ducere ale U.C.I., structura acee- 
tor noi organe reflectind gri ia 
pentru asigurarea unei majorități 
muncitorești, precum și reprezen
tarea proporțională a tuturor na
ționalităților din republică.

Aflate acum în faza finală, pre
gătirile pentru Congresul Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia iși 
pun amprenta pe Întreaga activi
tate politică șl socială din țara 
prietenă. Cu cîteva zile in urmă, 
prezidiul U.C.I. a dezbătut și apro
bat Darea de seamă cu privire la 
activitatea desfășurată de partid 
intre congresele al IX-lea și a! 
X-lea ; totodată, 6-a hotărit să se 
propună forului suprem al U.C.I. 
o serie de modificări statutare în 
legătură cu modul de organizare a 
organelor de conducere.

Comuniștii, oamenii muncii din 
întreaga Iugoslavie intimpină 
Congresul al X-lea al U.C.I. într-o 
atmosferă de intensă activitate 
creatoare, nutrind convingerea că 
acest eveniment politic va marca 
un moment de cea mai mare în
semnătate în viata partidului și a 
tării, in stimularea eforturilor crea
toare desfășurate de popoarele Iu
goslaviei pentru edificarea socie
tății socialiste.

S. MORCOVESCU

LONDRA

Agendă politică încărcată
La 29 aprilie, parlamentul brita

nic și-a reluat lucrările după va
canța de primăvară, avind înscrise 
pe agendă o serie de probleme 
deosebit de importante — politice, 
economice și sociale.

Pe primul plan, desigur, se si
tuează cele de ordin economic. Ve
nit la putere in condițiile cind, 
după aprecierea ministrului finan
țelor, Healey, „țara trecea prin cea 
mai gravă criză de după cel de-al 
doilea război mondial, guvernul 
Wilson și-a fixat de la început ca 
scop imediat să oprească cursa 
nestăvilită a inflației — sarcină 
deosebit de grea, mai ales în con
dițiile deteriorării accentuate a ba
lanței de plăți. Acțiunile Întreprin
se in direcția redresării economiei, 
rezultatele obținute pină in prezent 
au fost primite cu satisfacție de 
opinia publică, cu atît mai mult cu 
cit măsurile adoptate se deosebesc 
calitativ de cele din trecut, cind 
poverile erau aruncate aproape ex
clusiv pe spinarea celor ce mun
cesc. Așa, de pildă, fondurile pen
tru stabilizarea prețurilor unor 
produse alimentare sint obținute, 
in bună parte, prin impozite supli-

mentare asupra persoanelor cu ve
nituri mari și prin reducerea pro
fiturilor monopolurilor. în actuala 
sesiune, parlamentul va fi chemat 
să adopte noua legislație care să 
Înlocuiască programul antiinfla- 
ționist al fostului guvern, care ex
piră in iulie. în cadrul strategiei 
cabinetului Wilson, un loc impor
tant il ocupă și onorarea înțelege
rii dintre laburiști și sindicate,'in
tervenită înaintea alegerilor. Con
form acestei înțelegeri, guvernul a 
promis ca, imediat după reluarea 
lucrărilor parlamentului, să intro
ducă un proiect menit să anuleze 
prevederile așa-numitei legi a re
lațiilor in industrie, adoptată in 
timpul guvernării conservatoare, 
prin care, după cum scrie săptă- 
minalul „Tribune", „se urmărea în
cătușarea sindicatelor". Proiectul 
va fi prezentat chiar marți. O altă 
lege pe care, de asemenea, guver
nul intenționează s-o anuleze este 
cea care dă dreptul proprietarilor 
să sporească chiriile. Chiar Înainte 
de trecerea prin parlament a aces
tui proiect, guvernul a hotărit „să 
înghețe" chiriile pină la 31 de
cembrie.

Salutate de opinia publică, aces
te măsuri sint intimpinate cu reac
ții deloc favorabile in cercurile 
din City, împotrivirea cea mai se
rioasă provenind din partea Confe
derației industriei britanice — or
ganizația patronatului. Din partea 
partidelor conservator și liberal, 
opoziția este, deocamdată, simbo
lică, ele temindu-se ca nu cumva 
guvernul ,,să recurgă la noi ale
geri, pe care in mod sigur le-ar 
ciștiga cu o majoritate substanția
lă" (Financial Times). în dorința 
de a nu pune guvernul in inferio
ritate in parlament, conservatorii 
merg pină la a fi gata, după cum 
scrie „Guardian", să trimită in 
străinătate, intr-o misiune... fictivă, 
20 sau 30 deputați de-ai lor, așa 
incit să nu se poată întruni nu
mărul de voturi care să ducă la 
răsturnarea laburiștilor.

In domeniul extern, principala 
atenție a noii sesiuni parlamentare 
va fi reținută de formularea pro
punerilor guvernului pentru rene- 
gocierea termenilor aderării Angliei 
la Piața comună. Pe această temă 
se așteaptă serioase confruntări.

Potrivit aprecierilor presei, se
siunea parlamentului se va incheia 
pe la mijlocul lunii iulie, cind va 
începe vacanța de vară. Sint insă 
unii observatori care nu exclud po
sibilitatea dizolvării parlamentu
lui in vederea ținerii unor noi 
alegeri în luna iunie. Sondajele de 
opinie indică in unanimitate pe 
laburiști drept favoriți. Politicienii 
britanici au devenit insă mai cir- 
cumspecți față de asemenea prono
sticuri (ultimele două alegeri au 
infirmat, după cum se știe, rezul
tatele sondajelor). Decisive pentru 
adoptarea unej hotăriri pot fi re
zultatele alegerilor locale de la 2 
mai (Londra) și 7 mai (Scoția). în 
orice caz, potrivit observatorilor 
londonezi, dacă alegerile generale 
nu se vor ține in Iunie, atunci vor 
avea loc, aproape cu certitudine, 
în toamnă.

N. PLOPEANU

„Ziua României" * fost or- 
ganizată luni la tirgul internațional 
de Ia Osaka, ediția 1974. România 
participă pentru a 8-a oară la tîrg, 
prezentînd, in acest an. un pavilion 
în care 22 dintre principalele între
prinderi de comerț exterior expun 
o gamă largă de produse ale indus
triei chimice, ușoare, alimentare, a 
lemnului și ale cooperației meșteșu
gărești. Exponatele românești se 
bucură de aprecierea publicului vi
zitator.

Primul ministru al Aus- 
trclifii, Gough Whitlam, a rostit 
un discurs care marchează începutul 
campaniei electorale in vederea ale
gerilor generale anticipate, care vor 
avea loc la 18 mai. Primul ministru 
a declarat că unul din obiectivele 
principale ale politicii interne va fi 
extinderea și consolidarea controlu
lui exercitat de stat asupra resur
selor naturale ale țării. Whitlam a 
precizat că se va proceda la o re- 
definire a legislației privitoare la 
regimul investițiilor străine.

A fost asasinat la Bue
nos Aires Jorge vlcentc Quiroga, 
fostul judecător federal care a con
dus tribunalul însărcinat cu jude
carea delictelor de guerrilă urbană. 
Organizația extremistă „Armata Re
voluționară a Poporului" (E.R.P.) 
și-a asumat responsabilitatea pentru 
atentatul împotriva fostului jude
cător.

Ultimatumul ,cordat de «“• 
vernul cipriot organizației teroriste 
ilegale „Eoka-2", formată din adepți 
ai generalului Grivas, care, după 
cum se știe, a decedat, a expirat la 
29 aprilie. Tn buletinul oficial al gu
vernului se menționează că numai 
13 membri ai organizației mențio
nate s-au prezentat In fața autori
tăților. Potrivit hotărîrii guverna
mentale, după expirarea ultimatu
mului, membrii organizației „Eoka-2" 
vor fi puși sub urmărire.

• LEONARDO DA 
VINCI - PĂRINTE Șl AL 
BICICLETEI. Becen" cerce* 
țări — Încurajate probabil si de 
penuria de energie care a ridi
cat la Ioc de cinste orice vehi
cul ,,neconsumator“ de carbu
rant — au reușit să reconstituie 
„arborele genealogic" al bici
cletei. Cercetările pentru găsi
rea „părintelui" primei biciclete 
converg spre Leonardo da Vinci, 
multilateral geniu al Renașterii 
italiene, care, printre altele, 
a conceput și prima parașută, 
primul submarin și podul ru
lant. Schițele acestuia, conside
ră specialiștii, conturează, in li
niile sale esențiale, o „bicicletă 
modernă". Aceste schițe, îm
preună cu multe alte date 
inedite privind bogata activita
te a marelui pictor, sculptor, 
arhitect, inginer și savant se 
află cuprinse intr-o veritabilă 
enciclopedie in 12 volume „Leo
nardo da Vinci" apărută la Flo
rența.

•IN HIMALAYA 
FĂRĂ MĂȘTI DE OXI- 
GEN. Patru alpinlști japonezi 
au escaladat, după multi
ple dificultăți, piscul Tukushe, 
din masivul occidental al 
Himalayei. Specificul acestei 
expediții, condusă de Yoshio 
Ogata, constă in faptul că 
membrii ei nu s-au folosit de 
măști de oxigen, considerate 
pină în prezent ca indispensa
bile la asemenea altitudini. 
Este prima ascensiune incunu-^ 
nată de succes în acest sezon, 
din cele 19 care au fost între
prinse.

• „PENTRU ORICE 
EVENTUALITATE". Pentru 
ca în cazul accidentării sau îm
bolnăvirii subite medicii să 
aibă la îndemînă datele nece
sare unei eventuale intervenții 
imediate, in rindurile popu
lației din Munchen au fost di
fuzate medalioane miniaturale 
denumite „Pentru orice even
tualitate." Datele respective, co
dificate cu ajutorul computere
lor, sînt înscrise pe un mic cerc 
din foiță metalică de mărimea 
unei monede obișnuite, care pot 
fi aplicate pe partea posterl- 
oară a ceasurilor de mină.

• SUB CALOTA GLA
CIARA A POLULUI 
NORD. Prima plonjare sub
marină în zona polară a fost 
realizată la sfirșitul săptăminii 
trecute de membrii echipei 
conduse de oceanograful cana
dian Joe McGinnis. Savantul 
canadian și colaboratorii săi au 
depus un drapel canadian sub 
caiota glaciară a Polului Nord.

• PROIECTE PENTRU 
COMBATEREA SECETEI 
IN SAHEL. Experți care stu
diază modalitățile de combatere 
a efectelor secetei dezastruoasa 
din ultimii ani in regiunea 
Sahel — din sudul Saharei — 
afirmă că această problemă 
gravă ar putea fi rezolvată cu 
aiutorul căldurii solare, prin 
furnizarea energiei necesare 
acționării unor pompe care să 
aspire apă de la o adincime de 
50—60 de metri în Mauritania, 
în orașul Chinguetti, o pompă 
de acest gen a salvat locuitorii 
oazei locale de la dispariție 
sau strămutare. în Niger a 
fost înființat „Organismul na
țional pentru energie solară" 
(ONERSOL) care experimen
tează cu deplin succes o pompă 
similară la Bosseye Bangou, 
Intr-una din zonele cel mai 
grav afectate de secetă.

• LA AL 10-LEA FES
TIVAL AL FILMULUI DE 
SCURT METRAJ, incheint 
în localitatea Oberhausen din 
R. F. Germania; premiul ju
riului internațional, in valoare 
de 3 000 de mărci, a fost acor
dat filmelor „Mitbuerger" (Con
cetățeni), realizat de cineaștii 
din R.D.G., pe tema ultimelor 
zile ale lui Salvador Allende, 
„De facto" — turnat de ci
neaști bulgari și peliculei lui 
Paolo Pietrangeli „Nostalgia 
dinozaurului".

• „SECRETUL" DRA
GOSTEI LA PRIMA VE
DERE. Un neurochimist din 
Los Angeles, dr. Eugene Ro
berts, afirmă că a găsit cheia 
faimosului „coup de foudre", dra
gostea fulgerătoare. După pă
rerea sa, in creier există cir
cuite pentru diferite stări emo
ționale : minie, dragoste, ură, 
teamă, neliniște etc. Aceste cir
cuite sînt „programate" să re
acționeze la anumițt stimuli ex
teriori. Natura programării 
poate să fie determinată de e- 
reditate sau de anumite expe
riențe anterioare de viață. Con
form opiniei cercetătorului a- 
merlcan, „circuitul" pentru dra
goste se declanșează la „ordi
nul" unui neuron de comandă 
în momentul în oare viitorii 
îndrăgostiți se văd pentru pri
ma dată. Activitatea chimică și 
electrică care se desfășoară ful
gerător in creier in clipa Intil- 
nirii celor două persoane pro
duce ceea ce de multă vreme 
poeții au denumit dragoste la 
prima vedere.
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