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Âu îndeplinit

cincinalul

® 13 unități indus
triale prahovene

PLOIEȘTI ■ (Corespondentul 
„Scînteii", Constantin Căpraru).
— Desfâșurînd larg întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 1 
Mai, tot mai multe colective 
industriale din județul Prahova
— al treilea în ponderea e- 
cOnomică a țării — raportează 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen. Potrivit datelor pri
mite de la direcția județeană de 
statistică, pină la această oră, 
numărul unităților care și-au în
cheiat bilanțul planului cincinal 
se ridică la 13. Pînă' la finele 
acestui an, aceste unități praho
vene vor realiza o producție su
plimentară de aproape 1 miliard 
de lei.

® 10 întreprinderi 
timișene

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scînteii", Cezar Ioana). — Și 
colectivele de muncă din jude
țul Timiș obțin noi succese în 
întrecerea socialistă. Zilele aces
tea, alte două unități industriale 
timișorene — întreprinderea de 
mase plastice și întreprinderea 
de ciorapi, precum și institutul 
de proiectări „IPROTIM“ au ra
portat realizarea sarcinilor la 
producția globală pe întregul 
cincinal. In acest fel, numărul 
întreprinderilor din județul Ti
miș care au îndeplinit de pe a- 
cum prevederile actualului cin
cinal a ajuns la 10.

© Colectivul între
prinderii de tricotaje 
„Drapelul roșu" Sibiu

Colectivul întreprinderii de 
tricotaje „Drapelul roșu" Sibiu 
anunță că și-a onorat angaja
mentul de a îndeplini sarcinile 
prevăzute pentru cincinalul 
1971—1975 în patru ani și trei 
luni. Acest succes creează con
diții pentru a realiza, pînă la fi
nele acestui an, o producție su
plimentară în valoare de 276 mi
lioane lei.

Cu acest prilej, colectivul uni
tății sibiene a adresat Comite
tului Central al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă.

Ce ar putea spune un 
scriitor, un poet, in aceste 
zile cînd întregul popor 
a votat entuziast pentru 
viitorul țării ? Mai ales 
cînd acel ce scrie, le
gat prin adopțiune de 
locurile muscelene-argeșe- 
ne, vrea să pornească din 
aceste locuri cu un capitol 
despre „O Românie cînta- 
tă“,' după noi date mate
riale și sociale, avînd în 
auz veneratele lire ale ve
chilor .poeți Alecu Russo 
sau Alexandru Vlahuță. Aș 
zice să meargă dintru în
ceput pe Argeș în sus spre 
„descălecat1*, spre întîiele 
gesturi ale istoriei, de la 
castrul roman de la Jida- 
va, la cetatea lui Negru 
Vodă, la cetatea Poenari, 
la Curtea domnească, pînă 
la Curtea de Argeș și la 
atitea alte mărturii, pietre 
sacre, presărate cu dărni
cie de mîinile trecutelor 
veacuri, semne de luptă și 
semne mărturisind despre 
sufletul, despre cîntecul și 
măiestria în lemn și piatră 
a acestui brav și dăruit po
por al tiostru.

Despre toate acestea, 
cum am spus, avem teme
iuri și izvoade. Argeșul stă 
în față cu bogăție în mo
numente istorice, arhitec
tură de sat specifică regiu
nii și în oameni de seamă. 
Stau mărturie casele me
moriale și în cartea timpu
lui cei ce vin îi găsesc pe 
cei ce au fost : Theodor Ă- 
man, George Ștefănescu, 
C. I. Parhon, Ion Barbu 
(Barbilian). Ionescu-Gion, 
Alexandru Davila, G. D. 
Mirea, Tudor Mușatescu, 
Alexandru Chirițescu, Ion
Pillat. Vadimir Streinu si

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

agenției „Associated
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge

neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, la 25 martie a.c., pe trimisul special al agen
ției Associated Press, Otto C. Doeiling, și a acordat cu acest prile| 
agenției următorul interviu:

ÎNTREBARE : La 22 martie 
s-au împlinit 10 ani de la ale
gerea dumneavoastră în funcția 
de secretar general al P.C.R. 
Care considerați că sînt cele mai 
importante realizări pe care 
România le-a obținut in cursul 
acestor zece ani, atît pe plan 
intern, cit și în domeniul afa
cerilor externe 2

RĂSPUNS : Aș dori să menționez 
în primul rind — ca o caracteristică 
generală — faptul că în ultimii 10 
ani România a obținut succese mari 
în făurirea unei baze materiale și 
tehnice dezvoltate, pornind de la cele 
mai noi cuceriri ■ ale științei si teh
nicii contemporane. La Congresul al 
XI-lea am apreciat acest deceniu ca 
fiind perioada de consolidare a o- 
rînduirii socialiste si de trecere la 
un stadiu superior, al făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. Citeva cifre vă demonstrează e- 
locvent această caracteristică gene
rală. Producția industrială a crescut 
de 3,4 ori. intr-un ritm de 13 la sută 
anual. Au fost construite. în această 
perioadă, circa 2 800 de noi capaci
tăți de producție în domeniul in
dustriei. Producem, spre exemplu, de 
4.6 ori mai mult oțel, de 6,7 ori mai, 
multe îngrășăminte chimice, de 8 ori 
mai multe fibre si fire chimice și 
de 5,5 ori mai multe televizoare. Ve
nitul național a crescut de’ 2,6 ori, 
într-un ritm de 9.4 la sută anual.

S-a dezvoltat, de asemenea, și a- 
gricultura ; producția de cereale este 
în cincinalul actual cu peste 4 mi
lioane tone mai mare față de cinci
nalul 1961—1965.

Pe această bază ■ tehnico-materială 
am putut realiza un vast program 
de ridicare a nivelului de trai, ma
terial si spiritual, al poporului. în 
acest sens, as menționa doar faptul

că. în perioada aceasta, retribuția 
medie aproape s-a dublat, iar des
facerea de mărfuri prin comerțul so
cialist este in 1974 de 2 ori mai mare 
fată de 1965.

In acești 10 ani am construit aproa
pe de 3 ori mai multe apartamente 
decit în cei 10 ani anteriori. Nu do
resc să mai dau cifre. Ceea ce con
sider că trebuie subliniat este faptul 
că această dezvoltare economico-so- 
cială a permis ridicarea nivelului de 
trai pentru întregul popor, a asigurat 
progresul puternic al învățămîntului, 
științei, culturii și, totodată, dezvol
tarea pe o bază nouă a democrației 
socialiste, participarea maselor popu- 

. lare la conducerea tuturor domenii
lor de activitate.

Nu doresc să se înțeleagă că nu am 
avut lipsuri, că totul merge, bine ; 
dar ceea ce a caracterizat dezvoltarea 
în această perioadă a fost tocmai ac
tivitatea consecventă pentru înlătura
rea tuturor lipsurilor și greșelilor, 
pentru perfecționarea întregii noastre 
activități.

în ce privește relațiile internațio
nale, caracteristica generală a acti
vității din acești zece ani este legată 
de politica de colaborare și de pace, 
promovată de România, de activita
tea desfășurată pentru extinderea.^ 
colaborării cu toate statele, fără deo-' 
sebire de orînduire socială. Aceasta 
a făcut ca volumul comerțului nos
tru exterior să crească de 4,6 ori, ca 
în prezent România să întrețină re
lații diplomatice cu 120 de state, față 
de . 65 în 1965. Bazîndu-se pe toate 
acestea. Congresul al XI-lea a apre
ciat că această perioadă este cea mai 
fertilă din întreaga istorie a Româ
niei și a deschis perspectivele, trece
rii Ia noua etapă de dezvoltare, la 
participarea mai aotivă a țării noas
tre‘da întreaga activitate internațio
nală.

Press“
ÎNTREBARE : în aceeași peri

oadă la care ne referim s-a ob
servat o intensificare a efortu
rilor de destindere depuse de 
ambele părți. Care considerați 
că sînt următorii pași necesari 
spre realizarea unei păci traini
ce ? Ținindu-se seama de deo
sebirile de sisteme sociale, este 
oare de conceput ca relațiile 
Est-Vest să șe poată dezvolta 
dincolo de „coexistența pașni
că", sau aceasta reprezintă ma
ximum ce se poate aștepta în 
relațiile dintre țările socialiste 
și cele nesqcialiste ?

RĂSPUNS : într-adevăr, în această 
perioadă, mai bine_zis în ultimii ani, 
s-au obținut unele rezultate pe calea 
destinderii. Aceste rezultate sînt de
terminate de schimbările mari care 
au avut loc în raportul de forțe pe 
plan internațional, de afirmarea 
cu putere a voinței unui nu
măr tot mai mare de state de a 
pune capăt vechii politici de domi
nație, de. inechitate, de a realiza o 
politică nouă, de egalitate în drep
turi între toate statele. Cu toate a- 
cestea, trebuie să menționez că, după 
părerea mea, destinderea nu este 
decit la început, că sînt încă mari 
pericole, sînt conflicte care pot pri
mejdui în orice moment această des
tindere, pacea omenirii. Pentru a 
asigura cursul destinderii și realiza
rea unei păci trainice sînt necesare 
încă eforturi serioase din partea 
tuturor statelor., în această direcție 
este necesar, in primul rind, să se 
renunțe cu desăvîrșire la politica de 
dominație, de forță și dictat, de 
amenințare și ingerințe în treburile 
altor state, să se recunoască dreptul 
fiecărui popor de a fi stăpîn pe bo
gățiile naționale și de a le ,'folosi co
respunzător năzuințelor sale.

Pentru realizarea unei păci trai
nice se impune o acțiune.. . hotărîtă 
pentru lichidarea subdezvoltării, pen
tru soluționarea în mod democratic 
a problemelor complexe ale vieții
(Continuare in pag. a IV-a)

Cinstirea fruntașilor întrecerii
Ieri, Institutului de cercetări chimice — ICECHIM — București, Combinatului side

rurgic Hunedoara, Combinatului siderurgic Galați și Combinatului chimic Craiova le-au 
fost decernate Steagul roșu și Diploma de onoare de unitate fruntașă pe țară în întrecerea 
socialistă pe anul 1974.

BUCUREȘTI (Agerpres). Institu
tul de cercetări chimice — 
ICECHIM — din Capitală, căruia 
i s-au acordat recent, prin Decret 
prezidențial, titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste" și medalia de aur „Se
cera și Ciocanul", a primit miercuri, 
în cadrul unei festivități. Steagul 
roșu și Diploma de fruntaș pe țară 
pentru locul I obținut în întrecerea 
între institutele de cercetări pe anul 
1974.

Prezentînd rezultatele deosebite ale 
acestui colectiv — pentru a șasea 
oară consecutiv fruntaș în întrece
rea socialistă — dr. ing. Iuliu Mol
dovan, director adjunct științific al

ICECHIM, a reliefat că întreaga 
activitate de cercetare desfășurată 
în anul care a trecut a purtat am
prenta indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu date cu prilejul vizitelor 
în institut, al întîlnirilor de lucru cu 
cadrele de cercetători și de la înalta 
tribună a Conferinței naționale a cer
cetării științifice și proiectării. Anul 
1974 a însemnat pentru acest presti
gios colectiv elaborarea a peste 200 
de noi tehnologii de fabricație, pe 
baza cărora se poate realiza o pro
ducție anuală de 11,908 miliarde lei. 
Aproape 100 dintre acestea stau la 
baza unor noi obiective industriale 
și instalații prevăzute în planurile

de investiții ale Ministerului In
dustriei Chimice pentru perioada 
1975—1980. Angajamentele asuma
te pe anul 1974 au fost realizate 
și depășite.

Steagul roșu și Diploma de insti
tut de cercetare fruntaș pe țară au 
fost înmînate de tovarășul Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. Colectivul unității 
a fost felicitat pentru rezultatele 
deosebite obținute de Gheorghe 
Caranfil, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, și Petre Constan-
(Continuare in pag. a III-a)

Scriitorii despre actualitatea socialista a țarii

atîția alții cuprinși în
tre filele slavei și neuită- 
rii. Dacă urc pe colina mea 
și rotesc privirile am sen
zația că-i văd pe toți citi 
au fost, pe locurile de unde 
au purces spre treptele în 
urcare ale slavei lor și ale 
patriei.

Văd în același timp, pes
te întinderile aceleași, pe 
șes. pe. coline, pe muncele 
și munți, munca, stăruința

„Scopul întregii noastre ac
tivități economica-sociale, 
telul suprem al politicii 
partidului nostru. . esența 
mi.siunii sale istorice de 
transformare revoluționară 
a societății și de făurire a 
noii orînduiri este ridicarea 
nivelului de trai material 
și spiritual al întregului 
popor..."

în concertul general al 
înfăptuirii acestor dezide-

fre asupra și despre obiec
tivele economice, agricul
tura, investițiile, despre di
namica producției princi
palelor ramuri. Putem spu
ne că în Argeș lucrează a- 
proape 200 000 de oameni 
cu perspectiva creșterii 
locurilor de muncă prin 
dezvoltarea mai departe a 
economiei acestui dăruit 
județ.

Priceperea noastră și spa-

Mîndrie la Argeș
însemnări de Radu BOUREANU

și gesturile noi ale omului. 
Peste satul și orașul arge- 
șan, pecetea stărilor adău
gite. Forța creației omului 
acestor meleaguri se vă
dește uluitoare. A invătat, 
a deprins o gamă întinsă 
de posibilități urmind în
vățăturile partidului. A 
chemat din adincul veacu
rilor. din toată vina neos
tenită a înaintașilor, nu 
puteri de basm, de legendă, 
ci dirzenia și respectul pen
tru cît trudește și pentru 
ce trudește. De ce trudește, 
pentru ce trudește (a trudi 
— tradueînd. vechea formă 
a lui a munci — investin- 
du-se cu aceeași noblețe) 
este cuprins, explicat în ra
portul prezentat la al XI- 
lea Congres de către tova
rășul . Nicolae Ceaușescu :

rate, a acestor idei, a gri
jii față de om. a hărții tot 
mai cuprinzătoare de noi 
construcții'cu destinații u- 
tilitare varii — locuințe la 
orașe și sate, fabrici, u- 
zine, hidrocentrale, dru
muri, hoteluri, moteluri, 
hanuri turistice, muzee, a 
mutațiilor și transformări
lor în rindul populației — 
județul Argeș își aduce o 
contribuție considerabilă, pe 
măsura hărniciei oamenilor 
de pe aceste meleaguri. 
Realizările împlinite în 
ceasul de față deschid un 
vast arc de posibilități, de 
năzuințe către care tinde 
omul acestor timpuri.

Nu putem înfățișa citito
rilor, în stricte coloane de 
ziar, un documentar com
plet cuprinzînd date și ci-

tiul acestui articol ocolesc 
datele și cifrele, tabelurile. 
Ceea ce putem spune, măr
turisi, este „mirarea" noas
tră, în sensul in care Gri- 
gore Alexandrescu își măr
turisea înminunarea. res
pectul adine față de marea 
imagine a umbrei voevodu- 
lui Mircea la Cozia.

Mirarea noastră și recu
noștința față de toți cei ce 
au contribuit la amplele 
realizări, la înzestrarea 
continuă a întinderilor ar- 
geșene cu orașe pe verti
cală, cu fabrici producind 
valori materiale, cu elanuri 
însemnind valori morale.

Mirarea și mulțumirea 
noastră cînd un oraș turtit, 
învechit altădată, temător 
de spatii și înălțimi. Pi
teștii. azi suie și se întinde,

arătînd o arhitectură nouă, 
cu o preocupare de practic 
și estetic unică, bucurînd 
privirile, tnălțînd caracte
rele.

Mirarea noastră șl mln- 
dria pentru elanul in dota
rea riurilor cu călușe de 
beton pentru o simfonie a 
apelor, a energiei, a lumi
nii revărsate de sub piscu
rile Făgărașului spre zările 
tării.

Pentru acei brîu de be
ton și asfalt ce suie dealuri, 
coaste de munți în Făgăraș, 
să iasă din Argeș in Țara 
Făgărașului. Transfăgără- 
șanul. Este o mare viziune 
realizată, împlinind splen
doarea cu practicul. Și nu 
putem spune decit că a- 
ceastă mirare este o înțe
legere a vastului plan al 
partidului pentru înfăptuiri 
în tara întreagă, că toate 
aceste consecințe ale pro
iectărilor și îndemnurilor 
au fost și in Argeș vădite 
cu prisosință, că gospodarii 
argeșeni au ținut cu price
pere înaltă frînele acestei 
complicate mișcări creatoa
re.

Din adine de pămint, din 
pămint, asupra pămintului 
stă'vrednică mărturie ne
încetata lucrare omenească, 
muncitorească. între apele 
Argeșului. Topologului. Vîl- 
sanului, rîului Tifgului, 
riului Doamnei, venind din 
munți cu lumină, lumina 
unei ideologii, a unei înal
te discipline transforma
toare. creatoare a statului 
socialist, a unei națiuni, a ' 
unei patrii, transformare pe ■. 
care au căutat-o prefațîn- 
d-o doi mari poeți națio-' 
nali și veșnici : Alecsandri 
și Mihai Eminescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România,»■ a primit, 
în ziua de 26 martie, pe Linden For
bes Sampson Burnham, prim-minis- 
tru al Republicii Cooperatiste Gu
yana, care face o vizită oficială in 
tara noastră. Oaspetele a fost însoțit 
de Hubert Oliver Jack, ministrul e- 
nergiei și resurselor naturale, Shiw 
Sahai Naraine, ministrul lucrărilor 
publice și construcției de locuințe, 
Laurence Everil Mann, ambasadorul 
Guyanei în România, Rudy Collins, 
secretar permanent în Ministerul A- 
facerilor Externe.

La întrevedere au participat to
varășii Manea Mănescu, prim-fni- 
nistru al guvernului, George, Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Traian Dudaș, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, Nicolae 
Mănescu, ministrul energiei elec
trice.

Oaspetele a adresat calde felicitări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru realegerea ca președinte al Re
publicii Socialiste România.

Primul ministru Burnham și-a ma
nifestat profunda satisfacție că în 
timpul vizitei sale în țara noastră a 
putut cunoaște, nemijlocit, realizările 
remarcabile obținute de poporul ro- 
mân, sub conducerea Partidului Co
munist Român, în toate domeniile de 
activitate, în făurirea unei vieți 
prospere’ și înfloritoare. Dînd o înăl
ță apreciere ăcestor înfăptuiri, oas
petele a arătat că ele sînt urmărite 
cu interes și simoatie de poporul 
guyanez, care vede in aceste reali
zări un puternic stimulent în lupta 
sa pentru reconstrucția socială și e- 
conomică a țării.

. Mulțumind pentru felicitările adre
sate, pentru cuvintele de prețuire 
exprimate la adresa României și a 
poporului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită poporului guyanez urarea 
de a dobîndi noi și însemnate suc
cese pe calea progresului economic 
și social, ă dezvoltării sale indepen
dente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
primul ministru L. F. S. Burnham 
au trecut, apoi, în revistă schimbă
rile calitative înregistrate, In ul
timii ani, în evoluția relațiilor

După convorbire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au reținut la dejun pe primul mi
nistru al Republicii Cooperatiste 
Guyana, Linden Forbes Sampson
Burnham, și pe soția sa. Viola 
Burnham.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, cu soția, Ștefan Voitec. 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion 
Pățan, George Macovescu, Traian 
Dudaș, Nicolae Mănescu, Cornel

Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Au luat parte, de asemenea, Hubert 
Oliver Jack, Shiw Sahai Narairie, 
Laurence Everil Mann, Winston King.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
Linden Forbes Sampson Burnham 
au rostit toasturi.

întrevederea și dejunul s-au des
fășurat într-o. atmosferă de caldă 
prietenie, de înțelegere și stimă re
ciprocă.

Toastul președintelui

Nicolae Ceausescu
Stimate tovarășe prim-ministru,
Tovarăși și tovarășe,
Aș dori să exprim satisfacția mea, 

a conducerii noastre de partid și de 
stat pentru dezvoltarea relațiilor din
tre România și Guyana •— relații 
care capătă o expresie nouă prin 
vizita în România a tovarășului 
prim-ministru și a soției sale, îm
preună cu colaboratorii săi.

în cursul acestei vizite scurte ati 
putut cunoaște cite ceva din preo
cupările și realizările poporului ro
mân în construcția socialismului. Ați 
putut — sper — cunoaște, cu acest 
prilej, holărîrea poporului român de 
a face totul pentru înfăptuirea pre
vederilor Congresului al XI-lea șl 
totodată de a acționa pentru dezvol
tarea largă a colaborării internațio
nale. Ceea ce a realizat poporul ro
mân demonstrează încă o dată că a- 
tunci cînd poporul este stăpîn pe bo
gățiile naționale, pe destinele sale, 
poate înfăptui cu succes tot ceea ce 
își propune.

Sîntem bucuroși că în cursul vizi
tei dumneavoastră s-a realizat o în
țelegere deplină cu privire la extin
derea relațiilor de colaborare și coo
perare economică între țările noas
tre. în diferite domenii de activitate. 
Vă rog să fiți convinși că noi vom 
face totul pentru a asigura înfăp
tuirea în practică a acestor înțelegeri 
privind colaborarea dintre popoare
le noastre.

i

Mi-a produs o profundă satisfacție 
faptul că în convorbirile pe eare 
le-am avut am constatat că și asu
pra problemelor internaționale avem 
aceleași puncte de vedere, sau foar
te apropiate, că sîntem animați de 
dorința de a colabora pentru asigu
rarea unor relații de deplină egali
tate între toate națiunile, de pace și 
colaborare în lume.

în lumea de astăzi țările noastre — 
împreună cu celelalte state mici și 
mijlocii, cu toate statele lumii — tre
buie să conlucreze strîns pentru rea
lizarea unor relații noi, de egalitate, 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale. Iată 
de ce apreciez că vizita dumneavoas
tră marchează un moment nou în re
lațiile dintre țările noastre.

Mi-ați reamintit despre faptul că 
am o invitație de a vizita frumoasa 
dumneavoastră țară. Vreau să vă a- 
sigur că am primit cu multă plăcere 
această invitație și îi voi da curs la 
momentul potrivit — și, sper, cît mai 
curînd.

Aș dori să ridic acest pahar pentru 
o bună colaborare între popoarele 
noastre.

în sănătatea dumneavoastră, tova
rășe prim-ministru, și a soției dum
neavoastră, a celorlalți prieteni din 
puyana I

Pentru fericirea șl prosperitatea 
poporului guyanez prieten !

Pentru pace și colaborare ! (A- 
plauze).

bilaterale și au examinat posibilitățile 
extinderii’și adîncirii lor în viitor, pe 
multiple planuri — politic, economic, 
tehnico-științific, cultural. Schimbul 
de vederi, a evidențiat interesul co
mun pentru amplificarea și diversifi
carea raporturilor prietenești și de 
rodnică conlucrare dintre țările și 
partidele noastre, în folosul ambelor 
popoare, al colaborării și înțelegerii 
internaționale.

Au fost abordate, în același timp, 
■probleme principale ale actualității 
politice internaționale, apreciindu-se 
că epoca noastră este o epocă de 
profunde transformări revoluționare, 
naționale și sociale, de mutații a- 
dînci in raportul mondial de forțe, 
de afirmare tot mai hotărîtă a voin
ței popoarelor de a se dezvolta în 
mod liber, de sine stătător.

în cursul convorbirii s-a subliniat 
că este necesar să se acționeze cu 
fermitate pentru abolirea deplină și 
definitivă a colonialismului, pentru 
lichidarea marilor decalaje existen
te în nivelul de dezvoltare a unor 
țări, ca rezultat al politicii imperia- , 
liste, colonialiste și . neocolonialiste.

în acest cadru, a fost reafirmată 
hotărirea României și a Guyanei de 
a-și aduce, in continuare, întreaga 
contribuție la democratizarea rela
țiilor dintre state, la soluționarea du
rabilă — in interesul și cu partici
parea activă și egală a tuturor ță
rilor. indiferent de mărime — a pro
blemelor ce confruntă omenirea, la 
întărirea rolului O.N.U.. la instau
rarea in lume a unui climat de des
tindere. încredere și cooperare, a 
unei noi ordini politice și economice 
internaționale, care să asigure res
pectarea dreptului sacru al popoa
relor de a fi pe deplin stăpîne pe 
bogățiile lor naționale și de a le fo-\ 
losi în interesul propășirii lor.

Toastai prunului ministru 

Linden Forbes Sampson Burnham
Stimate tovarășe președinte al Re

publicii Socialiste România,
Tovarăși și tovarășe,

Am citit mult, de an) de zile, des
pre România ; am aflat, astfel, mul
te lucruri despre lupta* dumneavoas
tră încă de pe timpurile romanilor și 
pină in prezent. Am fost întotdeau
na impresionat de realizările po
porului român, mai ales după cel 
de-al doilea război mondial, cînd a 
pășit pe calea construcției socialis
mului. Puteți să vă imaginați, ca a- 
tare, plăcerea pe care o simțim, eu 
și colegii mei, în legătură cu faptul 
că ne aflăm în România, pentru po
sibilitatea pe care o avem de a ad
mira cultura dumneavoastră secu
lară, succesele pe care le-ați realizat 
in lupta dumneavoastră de-a lungul 
anilor. Am fost 'impresionați de pri
mirea caldă, de generozitatea dum
neavoastră și, în același timp, am a- 
vut posibilitatea să învățăm multe 
din experiența dumneavoastră.

Noi înțelegem pe deplin și cît se 
poate de clar de ce poporul Repu
blicii Socialiste România are atît de 
multă încredere în dumneavoastră, 
tovarășe președinte, in Partidul Co
munist Român, acordîndu-vă, într-un 
mod atît de copleșitor, mandatul său, 
cu ocazia alegerilor.

Poate să fie adevărat faptul că 
multe mii de 'mile despart țările 
noastre. De asemenea, poate să fie 
adevărat că pot să exfite unele di
ferențe în ce privește starea noastră 

'.geopolitică. însă aceste diferențe 
sînt mai mult aparente decît reale 
și ele nu ne-au împiedicat să avem 
aceleași idealuri, atît pe plan națio
nal, cit și pe plan internațional.

Cred că această vizită a noastră, 
pe care o efectuăm în România, va 
cimenta in mod și mai puternic prie
tenia dintre statele noastre, va avea 
o mică contribuție la promovarea în
țelegerii între țările în curs de dez
voltare, cît și a înțelegerii și păcii 
în întreaga lume. Nu este nici o în
doială că situația internațională — 
atît politică, cît și economică — este 
nesatisfăcătoare, dar există un curs 
evident spre îmbunătățire, care, după 
părerea mea, va depinde, în ultimă 
instanță, de unitatea popoarelor lu
mii, de hotărirea lor de a schimba 
cu totul starea actuală de lucruri. In 
această privință, sînt convins că Re
publica Socialistă România, sub con
ducerea tovarășului președinte 
Nicolae Ceaușescu, și-a adus și aduce 
o contribuție deosebită.

Noi sîntem fericiți să ne aflăm 
aici. Am fost mișcați de sentimen
tele dumneavoastră de prietenie, im
presionați de amabilitatea dumnea
voastră. Sîntem convinși că țelurile 
noastre sînt identice. Noi sprijinim 
aceleași principii, aceleași țeluri și 
aceleași obiective în viața interna- 

.țională.
Sper că dumneavoastră veți reuși 

să vizitați Guyana într-un viitor cît 
mai apropiat.

Invit pe toți cei prezenți aici să 
ridice ‘ paharul în sănătatea tovară
șului președinte și a tovarășei 
Ceaușescu, pentru marele popor al 
Republicii Socialiste România, pen
tru mai strînse legături între po
poarele Rpmâniei și Guyanei, pentru 
victoria socialismului în întreaga 
lume, pentru pace în întreaga lume ! 
(Aplauze).

/
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FAPTUL
DIVERS
„Tiglina- 
RomâniaM

Nu o dată am scris în rubri
ca noastră despre poștași vred
nici de laudă, după cum nu i-am 
uitat nici pe cei care merg ca . 
melcul... Iată, de data aceas
ta, un fapt mai puțin obișnuit. 
Un cetățean din Galați a primit 
o scrisoare dlntr-o țară din A- 
frica. Pe plic, in afară de nu
mele destinatarului, se află 
scris doar atît : „Tiglina I. Bl. 
E 8 — România". Atît. si nimic 
mai mult. Mai trebuia un „a- 
mănunt" : să se specifice 
mele localității unde se

nu-
, _______  ___  __ află

Țigllna, adică orașul Galați. în
tâmplarea iși are tilcul ei. Irt- 
seamnă că acest nou cartier gă- 
lățean (un adevărat, oraș cu 
peste 100 090 de locuitori) este 
cunoscut nu numai de gălăteni... 

Un gest, 
o invitație

Profesorul Dumitru Constan- 
tinescu din Tirgu-Neamț a pre
dat filialei județene a Arhivelor 
Statului numeroase documente 
din secolele al XVU-lea și al 
XVlII-lea, de o mare însemnă
tate istorică și documentară. Un 
gest căruia i s-au alăturat și 
medicul Epifanie Cozărescu din 
Roman, Elena Gătej din Pia
tra Neamț și alți cetățeni din 
județ, pentru a contribui la îm
bogățirea fondului arhivistic al 
statului, la cunoașterea din sur
se autentice a unor secvențe din 
glorioasa epopee de luptă a po
porului nostru.

Ce, au intrat 
zilelfe-n sac?

Ca un bun gospodar, care-și 
face vara sanie și iarna car. 
I.A.S. Simeria a comandat (și a 
plătit). încă de la începutul ier
nii, o combină „Gloria", pen
tru secerișul din vara care vi
ne. Sesizată, întreprinderea 
„Semănătoarea" București de
monstrează. cu acte în regulă că 
incă din luna decembrie 1974 a 
expediat combina la I.A.S. Si
meria. Gospodarii de la I.A.S. 
s-au dus și s-au plîns la C.F.R. 
O dată, de două, de nouă ori... 
Același răspuns : combina e de 
negăsit. Și o consolare : „Tre
buie s-o găsim noi pînă la vară, 
că n-o' fi intrat ea în pă- 
mînt. Și-apoi, ce vă grăbiți așa? 
Că doar n-au intrat zilele in 
sac". N-au* intrat zilele în sac, 
dar pe i...2___
nu se știe precis' Unde — nici 
răspunderea n-a intrat în drep
turile ei. . ....

Operativi
tate

Trecind prin Teiuș, județul 
Alba, Toth loan din comuna Șic, 
județul Cluj, a zărit pe strada 
Republicii un anunț : „Casă de 
vinzare". A bătut la poartă. Gaz
da i-a deschis și l-a poftit ină- 
untru. A intrat, a început să se 
uite la tavan, să bocănească în 
podea, să încerce ușile, feres
trele. A discutat de preț, și au 
căzut la învoială. „Trebuie s-o 
întreb șl pe nevastă-mea. 
să mă întorc repede".

$i, intr-adevăr. T. I. s-a ținut 
de cuvint. S-a întors chiar mai 
repede decit se aștepta gazda, 

.dar însoțit de un milițian.
— Văd Că ești om de cUVint 

— s-a bucurat gazda. Dar de 
ce l-ai mai adus și pe dineul ?

— Eil? El m-a adus...
P. S. T. I. fusese prins țn ga

ră, in timp ce încerca să vindă 
ceasul pe care îl luase gazdei, 
în timpul... vizitei.

Am

Doi cumnați
Serban Lupu din comuna Bal

ta Albă s-a dus în vizită la cum
natul său, Gabriel Chiosea. din 
comuna Boldu, județul Buzău. 
Bucuria r.evederii i-a îndemnat 
să cinstească un pahar.

— Grozavă țuică ai. cumnate. 
Foc de tare, nu alta 1 Cum ai 
reușit s-o faci așa ?

— Am metodele mele, dar nu 
le spun la nimeni — i-a răs
puns Chiosea.

Cum se făcuse tîrziu din sea
ră și cei doi intrecuseră măsu
ra cu băutura, Serban a rămas 
să doarmă la cumnatul său. 
Peste noapte, a acuzat grave 
dureri de stomac și a decedat. 
Spre dimineață, Chiosea a 
același tragic sflrșit. „Din 
cetările întreprinse — ne 
șeful postului de miliție 
Boldu, Vlrgiliu Fică — s-a 
statat că moartea celor doi cum
nați a fost provocată de „me
todele" lui Chiosea de prepara
re a băuturii : tescovină ames
tecată cu... alcool metilic".

În rate

avut 
cer- 
scrle 

din 
con-

și integral
Directorul întreprinderii 

stofe 
ză: „După ce au cumpărat de la magazinul întreprinderii 
noastre stofe cu plata în rate, 
niște răi platnici au dat bir cu 
fugiții". Poate că n-am fi stă
ruit aici asupra acestei sesizări 
dacă nu ne atrăgea atenția fap
tul că pe lista de „răi platnici" 
prezentată de directorul între
prinderii se află si Un... tu
rist : Toma Mărășoiu. cu ulti- 
mul domiciliu cunoscut în Plo
iești, str. Milcov nr. 3. Nu Știm 
dacă mai poartă și acum costu
mul făcut din stofa luată în— 
rate, dar odată și odată o să-l 
plătească, negreșit, integral. Ba 
chiar și cu ceva dobîndă. Si. ca 
jurist, o știe mai bine.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 

Scînteii"

___ _ _____ ______ de 
siuje „Dorobanțul" din Ploiești, 
inginer V. Tudor, ne semnalea-

A.

ÎN CÎTEVA ZILE TREBUIE ÎNCHEIATĂ Decorarea ziarului „Sportul"

Dintre culturile agricole 
din prima epocă, ponde
rea principală o deține 
sfecla de zahăr ce se cul
tivă în acest an pe 255 000 
hectare. Fină la 25 mar
tie se însămînțaseră 
187 550 hectare. în le
gătură cu problemele le
gate de încheierea grab
nică a însămînțării' sfeclei 
de zahăr, centrala de spe
cialitate face următoarele 
precizări :
1. Trebuie acționat energic 

îndeosebi în cooperativele 
agricole din județele Ba
cău, Iași, Neamț, Boto-

șani, Sălaj, Cluj, Mureș, 
Brașov, Covasna, Har
ghita, Bistrița, Suceava.

2. Sint necesare măsuri

3. Intrucît se constată 
că în unele județe nu se 
folosesc combinatoare la 
pregătirea patului germi-

Specialiștii recomandă
urgente pentru încheierea 
angajamentelor intro fa
bricile de zahăr și unită
țile producătoare în ve
derea cultivării suprafe
țelor cu 
claie.

tehnologii spe-

nativ, și există dificultăți 
ta reglarea semănătorilor, 
mai ales în cazul folosi
rii semințelor monogerme, 
e necesară o mai bună a- 
sistență tehnică. Aceste

observații au determinat 
un raid în două județe 
vecine — Sibiu și Brașov, 
care au rezultate diferite 
în ce privește însămința- 
rea sfeclei de,zahăr, (tn 
județul Sibiu din cele 
3 000 ha prevăzute a se 
cultiva cu sfeclă de zahăr 
au fost însămînțate 
ha, iar in județul 
șov din 5 000 ha 
fost însămîntate 
100).

Iată relatările Cores
pondenților noștri :

1 755 
Bra- 

au 
doar

Situația in
SIBIU. Insămînțarea sfeclei 

zahăr nu poate fi despărțită de 
lelalte lucrări agricole 
Sîmbăta trecută, in 
biu s-a încheiat semănatul orzoaicei. 
De altfel, pînă la 24 martie se Insă- 
mînțaseră 62 la sută din suprafețele 
destinate culturilor din prima epocă 
și se consideră că această lucrare se 
va încheia pină la sfîrșitul acestei 
săptămîni. Faptul că arăturile sint 
practic încheiate, că sămînța este 
peste tot asigurată, că toate tractoa
rele și utilajele lucrează din plin șl 
că îndrumarea și controlul' sint întă
rite in aceste zile de brigăzi ale co
mitetului județean de partid, de spe
cialiștii organelor agricole județene 
constituie o garanție că termenul 
propus va fi respectat. La sfecla de 
zahăr, cu toate că a fost insămințată 
1 755 ha, lucrările ar putea fi și 
mal avansate.

— Tocmai în acest scop — ne-a 
spus ing. Ion Cristea directorul trus
tului S M.A., tn ultimele zile am tre
cut la măsuri cu totul speciale. De 
pildă, pentru terminarea semănatului 
acestei culturi în următoarele 4—5 
zile. încă de la sfîrșitul săptămînil 
trecute s-a luat măsura ca toate ma
șinile S.P.C.-6 să fie echipate in așa 
fel incit să efectueze concomitent și 
operația de împrăștidre a îngrășă
mintelor chimice.

de 
ce

de sezon, 
județul Si-

județele Sibiu
Ploile căzute în ultimele zile au 

creat condiții pentru mărirea consi
derabilă a ritmului Ia însămînțări. 
Cu toate acestea, unele unități, da
torită lipsei unor măsuri mal ener
gice din partea organelor locale, aș
teaptă ca și înainte de tțloi... zvin- 
tarea terenurilor. Prea puține trac
toare lucrează în această perioadă 
la lumina farurilor.

BRAȘOV, „Adevărul este, — apre
cia Ing. loan Mănoiu, directorul Di
recției județene agricole — că am 
demarat greoi lucrările de primă
vară, fapt care face să fim mult in- 
tîrziați. Puteam să realizăm in pri
mele două decade din martie cel puțin 
20—25 la sută din planul de insămin- 
țări Ia sfecla de zahăr. Au existat 
condiții prielnice de lucru. Dacă ne 
găsim astăzi rămași în urmă, aceasta 
se explică prin faptul că unele ca
dre de conducere și specialiști din 
agricultură consideră că n-a sosit 
încă timoul de însămînțări".

Dar luna martie se apropie de sfîr- 
șlt și situația nu s-a schimbat 
mult. Aceasta dovedește că ritmul de 
lucru continuă să se mențină la un 
nivel scăzut. Situația nu este întîm- 
plătoare. Ea se dgtorește concepției 
unor cadre de conducere. Iată ce 
ne-a declarat tov. Mihai Pona, direc
torul întreprinderii, de zahăr Bod : .

tarifară de încadrare
Legea retribuirii după cantitatea și 

calitatea muncii definește retribuția 
tarifară de încadrare ca fiind retri
buția stabilită pe baza rețelelor tari-
muncitori' și personalul operativ și 
prin nomenclatoarele de funcții pen-

■ tru personalul tehnic, economic, de 
altă specialitate și administrativ, in
clusiv treptele de retribuire, respectiv 
gradațiile. Ia care se adaugă majoră
rile, indemnizațiile și sporurile care, ■ 
potrivit 
legii, se

dispozițiilor exprese ale 
includ in această retribuție.

ra în unele Situații de excepție,
de pildă în unitățile școlare,
retribuția tarifară de încadrare

a cadrelor de conducere este formată
. din două părți, și
buția 
zătoare 
didactice, 
mii în 
mint și gradului 
didactic, la care 
se adaugă indem
nizația de con
ducere, care — în 
acest caz — face 
parte din retri
buția tarifară. 
Astfel, un direc
tor de liceu cu 
peste 2 000 elevi, 
profesor cu studii 
universitare su
perioare. avînd 
gradul didactic, 
ani vechime 
retribuit la clasa 31 de retribuire, la 
care se adaugă o indemnizație 
650 lei lunar, în timp Ce

anume din retri-

atunci cînd lucrează la locuri de 
muncă obișnuite.

La fel, 
majorării 
retribuției 
șl a celui operativ care,-prin-natura 
muncii,, lucrează peste programul, 
normal de lucru, cota de majorare 
fiind stabilită în raport cu timpul 
prestat — în medie lunară — peste 
acest program.

Pentru cadrele de cercetare știin
țifică, Cadrele didactice, medicale șl 
cadrele de specialitate artistică, în
cadrate la ultima gradație, cU o ve
chime de cel puțin 25 ani în Specia
litate și care au merite deosebite în 
activitatea desfășurată, s-a prevăzut 
posibilitatea conferirii unei gradații 
de merit care le “ '

s-a prevăzut posibilitatea 
cu pînă la 25 1a sută a 
personalului de execuție;!

„Consider că timpul pentru însămîn- 
țarea sfeclei de zahăr nu este întîr- 
ziat. Dacă în ultimele zile nu s-a 
însămînțat, s-a lucrat intens la pre
gătirea terenului, unde situația este 
bună". Este pozitiv că pregătirea te
renului este avansată. Dar tocmai a- 
cest lucru demonstrează, că se putea 
trece cu toate forțele la semănat. 
De altfel, încă cu cîteva zile în urmă, 
Institutul de cercetări pentru cultura 
cartofului șl sfeclei de zahăr Brașov 
a indicat să se treacă cu toate forțele 
la insămînțatul sfeclei. Oare această 
indicație nu-i valabilă și pehtru ju
dețul în care institutul iși desfă
șoară activitatea ?

Desigur, precipitațiile — ploaie și 
zăpadă — căzute în ultimele zile in
tr-o parte a județului au îngreunat 
într-o măsură desfășurarea normală 
a lucrărilor. Totuși, în unele unități 
s-a continuat să se lucreze și in 
aceste zile pe terenurile unde con
dițiile au permis. In același mod 
trebuie să se procedeze în conti
nuare, să se urmărească in perma
nență starea solului, iar acolo unde 
condițiile permit, să se treacă la 
efectuarea însămînțărilor.

N. BRUJAN
N. MOCANU 
corespondenții „Scînteii"

De la C. E. C
de Economii și Consem- 
aduce la cunoștința ce-

e

corespun- 
funcției 

vechi- 
învăță- întrebări și răspunsuri 

pe marginea Legii 
retribuirii după 

cantitatea
și calitatea muncii

cu peste 26 
în învățămînt, va

de 
fi

de 
650 lei lunar, în timp Ce directorul 
aceluiași liceu, dacă este profesor 
definitiv, cu 10—15 ani vechime in 
învățămînt, va fi încadrat numai la 
clasa 21 de retribuire, la care se 
adaugă indemnizația menționată, tn 
același mod se formează retribuția 
tarifară de încadrare a cadrelor 
conducere din unitățile sanitare 
de artă.

de .
51

K3 De cite ori în 
anexele ei se

în 
re-

... .1 lege sau 
ei Se stabilește o 
mai mare (majorată)tribuție

de retribuția prevăzută în rețe- 
tarifare sau in nomenclatoarele 

...... ............ . " _ ' “ 'J ! majo
rată are caracterul de retribuție ta
rifară de încadrare. Spre exemplu, 
majorarea cu pînă la 10 la SUtă a re
tribuției pentru muncitorii lianți — 
cuptorari și morari, din unitățile 
mari producătoare de ciment, retti- 
buiți pe baza rețelei- tarifare prevă
zute pentru ramura materiale de con
strucții sau majorarea cu 20 la sută 
a retribuției tarifare a nevăzătorilor, 
fată de aceea stabilită pentru Văză
torii de la locurile de muncă respec
tive. au acest caracter. De asemenea, 
se consideră retribuție tarifară majo
rarea —* acordată in condițiile sta
bilite de Consiliul de Miniștri — cu 
piuă la 15 la sută a retribuției pentru 
personalul care lucrează la unele 
locuri de muncă cu condiții grele, 
față de retribuția aceluiași personal

față
lele _____  — .
de funcții, această retribuție

t V

PROGRAMUL I
15,00 Teleșcoală. 
17.00 Telex.
17.05
17,30
18.00
18,15

tv.

18,40

19,25

pentru copii : 
Dennis.

lucrătorii

Cărți și idei.
Universitatea 
Scena. 
Film serial 
Năzdrăvanul
Lecții TV pentru 
din agricultură. 
1001 de seri : Frack șl pisi
cile.

dă dreptul 
tributie 
majorată 
clase de 
buire.

la o re- 
tarifară 

cu 2 
retri-

ES! De . regulă, 
indemnizații
le acordate 

personalului. în 
cazurile prevăzu
te de lege, n-au 
caracter de re- 

- tributie tarifară.
Prin excentie. in 
anumite situații, 
aceste indemni
zații capătă acest 
caracter. Astfel, 

i muncitorului care 
conducerii unei 

s-a prevăzut
pentru stimularea 
are răspunderea 
formații de lucru, 
acordarea unei indemnizații tarifare 
de pînă ia 10 la sută din retribuția 
tarifară ce i s-a stabilit ca muncitor 
De asemenea, personalul navigant 
aerian, precum si alte categorii de 
personal care însoțesc personalul na
vigant aerian in timpul zborului pri
mesc — pentru timoul de zbor — pe 
lingă retribuția tarifară, o indemni
zație care are caracter de retribuție 
tarifară.

RSJ Adeseori se tonfundă. in mod 
nejustificat, retribuția tarifară' 
de încadrare cu retribuția ta

rifară realizată. Primul termen defi 
nește retribuția constantă a lucrăto
rului, chiar și ;in perioadele cînd se 
află în concediu de boală. Retribu
ția tarifară realizată este aceea cu
venită personalului retribuit lunar 
pentru zilele lucrate în cursul unei 
luni, dacă în acea- lună nu a lucrat 
complet. Pentru personalul muncito
resc, retribuția tarifară realizată este 
aceea corespunzătoare orelor lucrate 
în ctirsui lunii. Retribuția tarifară de 
încadrare este aceeași și în lunile 
tind personalul, ca Urmarș a depăși
rii indicatorilor în funcție de 
se acordă retribuția, 
adaos Ia retribuție, după cum rămîne 
Constantă și în Căzui cînd retribuția 
se diminuează, ca urmare |a nereali- 
zării indicatorilor unității sau a sar
cinilor proprii.

care
primește Un

19,30
20.05

20,50
21,05

21,40
22,10

Telejurnal. .
Intllnlre cu lumea animației 
lui Disney '(II). i

Cadran economic mondial.
Concertul orchestrei
nice a Radlotelevlzlunii 
mâne.
Univers științific.
24 de ore.

PROGRAMUL II

simfo-
ro-

20,00 Tribuna TV
20,20 Muzică ușoară.
20,30 Bucureștlul necunoscut.
20,45 Film artistic : ..Victorie 

potriva întunericului1 
rnieră TV. Regla 
Goulding

îm- 
Pre- 

Edmund

Casa 
națiuni 
lor interesați că unitățile sale 
din întreaga tară primesc, pină 
luni 31 martie a.c. inclusiv, de
puneri pe librete de economii 
pentru turism în vederea parti
cipării la tragerile la sorti, pen
tru trimestrul II 1975. De ase
menea, pînă la 31 martie a.c. 
inclusiv sc emit librete de- eco
nomii pentru construirea de lo
cuințe și libretele de economii 
cu cîștiguri în materiale de con
strucții. 4 care asigură titularilor 
'■di-Antiîl de- a participa la tra
gerile, la’ sorti pentru trimestrul 
,111975.

Tragerile la sorți pentru tri
mestrul I 1975 ale acestor li
brete de economii vor avea loc 
la data de 23 aprilie, orele 16,30, 
în sala clubului Finanțe-bănci 
din Capitală, str. Doamnei nr. 2. 
La tragerea la sorți a librete
lor de economii pentru turism 
se vor acorda . cîștiguri în ex
cursii organizate de O.N.T. în 
U.R.S.S.. la Paris și Roma, pre
cum și cîștiguri în bani pentru 
excursii individuale.

Miercuri dimineața, a avut loc la 
Palatul Republicii solemnitatea con
feririi Ordinului „Meritul sportiv" 
clasa .1 ziarului „Sportul", pentru 
merite deosebite în domeniul educa
ției fizice și contribuția adusă la dez
voltarea' mișcării sportive de masă 
și a sportului de performanță 
patria noastră, cu prilejul a 30 
ani de la apariție.

înalta distincție a fost înmînată 
tovarășul Ștefan Voitec, membru 
Comitetului Politic Executiv al C.C, 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Constantin Stătescu, secretar 
prezidențial și al Consiliului de Stat, 
general-locotenent Marin Dragnea, 
președintele Consiliului național 
pentru educație fizică și sport, Teo
dor Marinescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Nestor Ighat, 
președintele Uniunii .ziariștilor, re
prezentanți ai conducerii unor coti
diene centrale.

In numele conducerii de partid și 
de stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova-

în 
de

de 
al

activități desfășurate de 
acestui colectiv în decursul 
de ani care au trecut de la 
ziarului. După ce a relevat

rășul Ștefan Voitec a adresat calde 
felicitări colectivului ziarului „Spor
tul", subliniind că atribuirea acestei 
înalte distincții constituie expresia 
prețuirii deosebite pe care conduce
rea de partid și de stat o acordă 
bogatei 
membrii 
celor 30 
apariția
importantele sarcini ce revin ziaru
lui în cadrul eforturilor generale în
dreptate- spre formarea unui 
sănătos, bine dezvoltat fizic și 
vorbitorul a Urat colectivului 
lui „Sportul" noi succese.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Neagu, redactor-șef 
„Sportul", a exprimat 
fierbinte pentru înalta 
votamentul nemărginit
redacției față de conducerea parti
dului și statului nostru, față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
îndrumarea și sprijinul permanent 
de care s-a bucurat, precum și an
gajamentul de a face 
„Sportul" o tribună și 
că în slujba sportului

tineret 
psihic, 
ziaru-

Aurel 
al ziarului 
recunoștința 

distincție, de
al membrilor

din ziarul 
mai puterni- 
românesc.

(Agerpres)

★ ★

jubileului, redacția 
sa

de la

Cu ocazia 
„Scînteii" transmite un cald 
lut tovărășesc colegilor 
„Sportul" și urarea de noi succe
se în Îndeplinirea misiunii de a 
contribui mereu mai activ, prin 
toate forțele și mijloacele publicis
tice, la transpunerea în viată a o- 
biectivelor majore pe care hotărî- 
rile de partid, mesajul tovarășului

Nicolae Ceaușescu, Conferința pe 
tară a mișcării sportive te-au tra
sat culturii fizice si sportului, ast
fel încit oamenii muncii să fie a- 
trasi în număr cit mai mare la 
practicarea sistematică a exercitii- 
lor fizice, iar în arenele interna
ționale culorile tării noastre să fie 
reprezentate in mod demn si pres
tigios.

x.

Vacanța de primăvară a elevilor
Simbătă, 5 aprilie 

1975, după ultima oră 
de curs — începe va
canta de primăvară a 
elevilor -de la cursu
rile de zi ale invătă- 
mintului general, li
ceal și profesional. 
Timp de două săptă- 
mini. pînă duminică, 
20 aprilie, inclusiv, un 
bogat program de ac
tivități cultural-educa
tive. artistice si spor
tive. de acțiuni în aer 
liber, cu caracter uti- 
litar-gospodăresc va 
oferi tineretului școlar 
de pe întreg cuprinsul 

jtării binevenite prile
juri de 
creație.

Ca în 
vară se 
cu prioritate, acțiuni 
educative de masă in 
aer liber, de muncă 
patriotică pentru în
frumusețarea școlilor, 
a localităților, pentru 
realizarea unor lu
crări de sezon, excursii 
Si tabere de odihnă, 
întreceri sportive, ser
bări cimpenesti etc.

Numeroase mani
festări cultural-educa
tive ale vacantei de 
primăvară vor fi dedi
cate aniversării a 30 
de ani de la victoria 
asupra fascismului si 
a 98 de ani de la cu
cerirea independentei

odihnă Si ro

fiecare primă- 
vor organiza.

■i

de stat a României. 
Activitățile de evoca
re patriotică desfășu
rate la muzee, case 
memoriale. expoziții, 
monumente si locuri 
istorice, conferințele, 
întîlnirile cu 
panti la 
antihitlerist, 
militanți ai 
muncitorești, 
viști de partid si- de 
stat, vor fi completate 
cu un „Festival al fil
mului pentru elevi", 
organizat în colabora
re cu „România film", 
cu prezentarea 
montaje de cîntece 
poezii revoluționare 
patriotice.

în zilele 
primăvară, 
buni elevi 
mîntul liceal se vor 
întrece în cadrul con
cursurilor școlare pe 
obiecte.- Astfel. î..‘.._ 
7ț-13 : apgițje va : avea; 
loc faza' republicană ■ a 
concursurilor de : lim
ba si literatura româ
nă (Craiova) : limba si 
literatura maternă (Sf. 
Gheorghe — limba 
maghiară. București — 
limba germană) — la 
care participă elevi 
din liceele cu preda
rea în limbile națio
nalităților conlocui
toare : limba si lite
ratura (Bucu-

partici- 
râzboiul 

cu vechi 
mișcării 

cu acti-

unor
Si
Si

I de 
mai

Vacantei 
cei i 

din învătă-

rești) ; matematică 
(Iași) ; fizică si chimie 
(Baia Mare) : econo
mie politică (Sibiu) ; 
biologie (Cluj). La 
concursurile de limbă 
Si literatură română, 
matematică, fizică si 
chimie participă si e- 
levi din școlile Profe
sionale. Pentru elevii 
din clasele VII—VIII 
ale școlilor generale 
se organizează — in 
ziua de 6 aprilie — 
faza județeană a con
cursului de matemati
că. ’ Intre 5 aprilie — 
12 mai se vor întrece 
Si cei mai buni în me
serie — elevii din în- 
vătămîntul liceal, pro
fesional si ucenicie la 
locul 
etapa 
nind

de muncă 
pe scoli ! 
aceluiași

i — in 
aoarti- 
minis-
ll—13, perioada

între aprilie. lașul va găZ- 
... dui cea de-a VII-a e- 

ditie a acțiunii pionie
rești „Ambasadorii 

. prieteniei" — Ia care 
vor participa 400 de e- 
levi din toate județele 
tării Si mii' de elevi 
din municipiul Iași și 
împrejurimi — desfă
șurată sub deviza 
„Pionierii — Drietenii 
științei si culturii".

Florica
DINU1LESCU

CARNET
CULTURAL
ÎN DEZBATERE - 
DANSUL TEMATIC

Comltetul pentru cultură și 
educație socialistă al județului 
Covasna a organizat în orașul 
Sfintu Gheorghe — in scopul 
îmbunătățirii activității forma
țiilor de amatori de dansuri din 
județ ■<= un simpozion coreo- 
grafic avînd ca temă ! „Modali
tăți de exprimare a dansului te
matic și contemporan". Cu acest 
prilej participants — directorii 
și instructorii coregrafici ai ca
selor și căminelor culturale din 
județ, cadre didactice — au vi
zionat un program de 
tematice contemporane 
tate de cele mai bune formații 
de dansuri ale școlilor, 
selor de cultură și căminelor 
culturale din județ. După amia
ză au fost prezentate referate — 
urmate de discuții — avînd ca 
temă oglindirea prin dans a 
marilor realizări economico-so- 
Ciale din țara noastră, rolul pe 
care îl are dansul modern in 
formarea omului nou — con
structor al socialismului. (T6-
mori Geza).

dansuri 
prezen-
ale ca-

„INIMI
SUB STEAGURI"

Asociația scriitorilor din Bra
șov, în colaborare cu Comitetul 
județean de cultură și educație 
socialistă, a editat recent anto
logia lirică „Inimi sub stea
guri". Culegerea cuprinde poezii 
patriotice semnate de 25 poeți 
brașoveni, poezii inspirate din 
realitatea socialistă a tării. (Ni
colae Mocanu).

MĂRȚIȘOR 
TIMIȘOREAN

Sala Olimpia din Timișoara a 
găzduit prima ediție a Festiva
lului de muzică ușoară „Mărți
șor timișorean" — organizat de 
comitetul județean Timiș pen
tru cultură șl educație socialis
tă. Urmărind stimularea creației 
originale de muzică ușoară și 
îmbogățirea repertoriului for
mațiilor și soliștilor timișoreni, 
festivalul a oferit publicului po
sibilitatea audierii unora dintre 
cele mal reușite melodii apar- 
ținind compozitorilor români, 
precum și a cîtorva lucrări în 
premieră. (Cezar Ioana).

EXPOZIȚIA FILATELICĂ 
A PIONIERILOR

La clubul tineretului din imu 
nicipiul Alba Iulia a fost des
chisă o expoziție de filatelie cu 
temele :■ „Din lupta glorioasă a 
partidului și poporului nostru", 
șl „Patria oglindită în filatelie". 
Expun peste 120 de pionieri-fila- 
■teliști, membri ai cercurilor fi
latelice din școlile și casele pio
nierilor din județul Alba. (Ște
fan Dinică).

EMBLEMA ORAȘELOR
In județul Olt a avut loc în 

lunile februarie și martie faza 
preliminară a celei de-a Vl-a 
ediții a concursului intitulat 
„Emblema orașelor". Formațiile 
caselor de cultură de la Slatina, 
Balș, Caracal. Corabia si Drăgă- 
nești-OIt s-au întrecut la nu
meroase probe artistice : cor, 
grup vocal, tarafuri și soliști de 
muzică populară și ușoară, dan
suri cu temă, dansuri populare 
etc. (Emilian Rouă).

3 000 DE PARTICIPANT!

DIN SCRISORILE SOSITE LA REDACȚIENoi popasuri

pentru turiști

i

Pentru amatorii de drumeții, 
oaspeți ai meleagurilor băcăua
ne. cooperația de Consum a dat 
in folosința două noi hanuri tu
ristice.- Unul dintre ele. ^Măgu
ra", este situat intr-o pitorească 
zonă împădurită, la numai 16 ki
lometri de Bacău, pe drumul na
tional nr. 11. Noul han turistic 
„Măgura" dispune de un restau
rant. unde se pot servi specia
lități culinare moldovenești, o 
braserie, un bar. Din orașul Ba
cău se poate ajunge aici si cu 
autobuzele I.T.A.

O vedere panoramică spre ba
rajul și lacul de acumulare de 
pe valea Uzului oferă vizitato
rilor săi noul han turistic „Po
iana Uzului", tot al coo'oeratiei 
de consum, amplasat la altitu
dinea de 550 metri, un popas de 
odihnă și recreare reconfortan
tă. Hanul este deschis in tot 
timpul anului și dispune de ca
mere cu încălzire centrală, o 
cofetărie, un bar si un restau
rant. unde se pot servi faimoa
sa tochitură moldovenească, 
brînză si cas proaspăt de la 
stina. din apropiere, tn fotogra
fie : Hanul turistic „Măgura", al 
cooperației de consum.

rW

în localitățile județului Satu- 
Mare Se desfășoară un amplu 
concurs de masă pe teme poli
tico-educative intitulat „Con
gresul al XI-lea al.P.C.R, — 
far călăuzitor spre comunism". 
In concurs au evoluat în prima 
etapă Sute de echipe cu circa 
3 000 de participant! — munci
tori, țărani cooperatori, ingi
neri, maiștri, elevi etc — ur- 
mînd ca următoarele etape (co
munale, zonale, orășenești și ju
dețeană) să se desfășoare pînă 
la 22 iunie. BUcUrindU-se de o 
larga audiență concursul con- 
stitue un mijloc pentru popu
larizarea documentelor Congre
sului, contribuind la dezvoltarea 
conștiinței politice și civice a 
oamenilor muncii. (Octav Gru- 
meza).

Pe cînd remedierea activității
centrului de

La 25 decembrie anul 
trecut, una din autobas
culantele ROMAN (nr. 
8135, motor A 3100/1100), 
ce ne-au fost livrate de 
uzina Mîrșa la sfîrșitul 
lunii septembrie 1974, s-a 
defectat. Cum era firesc, 
am solicitat centrului de 
remedieri Galați să efec
tueze reparațiile cores
punzătoare. Dar am tost 
refuzați pe motiv că, chi
purile, ar fi expirat ter
menul de garanție de 9 
Tuni. De fapt, noi nu pri
misem mașina decit de 3 
luni Șase luni si nouă 
zile dună ieșirea din fa
bricație ea staționase la 
uzina Mirșa în ■ vederea 
echipării cu benă, si abia 
după aceea a ajuns la noi. 
Toate demersurile noastre 
de a se executa remedie
rile necesare, pe lingă a- 
telierul din Galati, uzina 
Mîrșa, întreprinderea de 
autocamioane Brașov, 
Centrala industrială au
tomobile și tractoare Bra
șov au rămas multă 
vreme fără nici un re
zultat. Pentru a nu pre-

lungi timpul de staționa
re a acestei mașini r- cele 
44 de zile cit nu a func
ționat echivalează cu o 
nerealizare a planului de 
peste 21 000 lei — am 
încercat și am reușit să o 
reparăm cu mijloacele, nu 
tocmai adecvate, pe care 
le are unitatea noastră.

Tot cu refuz a fost în- 
tîmpinată și solicitarea 
noastră de a șe repara o 
autobetonieră (R-12.135- 
D.F.K.), pe care am pre
luat-o de la Sibiu la 
bruarie a.c. și căreia

6 fo-
1 s-a

defectat pompa de fhjec- 
ție. Aproape 3 săptămîni 
ăm insistat pe lingă con
ducerea centrului respec
tiv să se execute reme
dierea cerută, 
termenului de 
dar în zadar.

Supunem aceste stări de 
lucruri conducerii între
prinderii de autocamioane 
Brașov si Centralei indus
triale de 
tractoare 
măsurilor 
necesare.

în cadrul 
garanție,

automobile si 
în așteptarea 
de remediere

Inq. Tom a BIRLIGEA 
șeful secției exploatare 
auto din cadrul Stației 
de utilai pentru construcții 
și transporturi Galați

rulantă transportă...
nepăsare

în anul 1969, la cererea 
conducerii Combinatului 
de produse sodice Govo
ra, „I.P.R.A.N." - Sibiu 
a proiectat o instalație 
pentru încărcarea auto
mată a sodei calcinate di
rect in vagoane. O ast
fel de instalație, deosebit 
de necesară serviciului

transporturi din cadrul 
combinatului, ar fi con
tribuit la reducerea efor
tului fizic depus de 
manipulanți. la creșterea 
productivității muncii și 
micșorarea cheltuielilor 
la mia de lei producție 
marfă.

tn anul 1971 au fost

construite și aduse la 
combinatul nostru, nu 
una, ci două asemenea 
instalații (una pentru uzi
na nr. 3 și cealaltă pen
tru etapa a IlI-a de dez
voltare). Dar după ce s-a 
executat instalația elec
trică de automatizare, 
după ce s-au montat 
benzile cărucior și s-au 
făcut probele, s-a ajuns 
la concluzia că cele două 
instalații, pentru care s-a 
cheltuit peste un milion 
lei, nu sint construite co
respunzător, Se mane
vrează Cu greutate. în 
consecință, s-â renunțai 
la utilizarea lor. $1 de 
atunci, din 1971, manipu- 
lanții continuă să trans
porte sacii in spate pînă 
la vagoane, în timp ce 
pe cele două instalații 
pentru încărcare automa
tă crește stratul f3e rugi
nă. Amortismentele plăti
te. pe degeaba, sint pe 
cale să le acopere valoa
rea.

Gheorghe ISPAȘOIU 
tehnician, membru 
in comitetul de partid 
al Combinatului 
de produse sodice 
Govora

/
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Mesaje de felicitare adresate președintelui
/

Sosirea în Capitală a tovarășului Cronica zilei /

Todo Kurtovici, (

Republicii Socialiste România,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu Ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Re
publicii Sotialiste România, în numele poporului albanez, al Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii Populare Albania și al meu personal 
vă adresez sincere urări de succes în îndeplinirea înaltei sarcini Ce v-a 
fost încredințată.

HAXHI LLESHI
Președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit fericita știre a realegerii dumneavoastră ca președinte al 
Republicii Socialiste România. Transmit Excelenței Voastre felicitările mele 
frățești.

Sintem convinși că serviți poporul dumneavoastră drag cu devotament și 
că eforturile dumneavoastră sînt întotdeauna îndreptate spre realizarea pro
gresului și bunăstării sale.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.
GAAFAR MOHAMMED EL-NUMEIRY

Președintele Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Botswanei doresc să vă felicit cu oca
zia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România. 
Sînt convins că sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, relațiile dintre ță
rile noastre vor continua să se dezvolte și să se întărească.

SERETSE M. KHAMA
Președintele Republicii Botswana

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în magistratura supremă a Republicii 

Socialiste România, ne bucurăm de a Vă adresa, din partea poporului mal- 
gaș, a Directoratului Militar, cele mai calde felicitări.

Vă adresăm urări de deplină reușită în îndeplinirea înaltei dumneavoas
tră misiuni.

Cu înaltă considerație,
General de Brigadă 

GILLES ANDRIAMHAZO
Președintele Directoratului Militar 

al Republicii Malgașe

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretat general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România. ' ■
Prin acest rriesaj avem astăzi bucuria de a vă felicita în modul cel 

mai călduros cu ocazia realegerii în fruntea 'frumoasei și atît de exem
plarei dumneavoastră țări — Republica Socialistă România.

Data de 17 martie 1975 rămine în analele tuturor popoarelor opri
mate din lume ca o nouă victorie asupra dușmanului comun. La ora 
la care poporul român vă încredințează cel mai înalt mandat, imperia
lismul — dușmanul libertății popoarelor revoluționare — resimte dure
rea înfrîngerii sale. Țot dușmanii independenței totale a Angolei știu că 
dumneavoastră, Excelență, sînteți un prieten și un tovarăș sincer al 
poporului angolez. Poporul angolez știe, de asemenea, că poate conta pe 
sprijinul dumneavoastră, Excelență, pe sprijinul României în lupta sa 
neobosită pentru independență totală, pace și socialism.

Pentru U.N.I.T.A., Excelență, aceasta reprezintă un drept inalienabil 
al poporului angolez deoarece, într-o epocă dată, într-un anumit moment 
al istoriei, fiecare popor are dreptul Să-și aleagă liber, oricare ar fi 
consecințele, forma luptei sale și trebuie, de asemenea, să-și determine 
în mod liber forma organizării sale, țirlînd seama de raporturile dintre 
clasele sociale și de condițiile obiective existente.

Dacă Angola a cucerit, prin lupta armată, dreptul la libertate totală 
și suveranitate națională, noi sîntem cu atît mai mult încurajați — ur- 
mînd exemplul dumneavoastră și al întregii Românii — să continuăm 
lupta pentru apărarea acestei libertăți. Evenimentul realegerii dumnea
voastră, pe care îl sărbătorim cU toții, este dovada că lup'fe tuturor 
popoarelor lumii împotriva imperialismului și neocolonialismului con
stituie prelungirea logică a luptei de eliberare națională.

Lupta poporului angolez și a partidului Său de avangardă — 
U.N.I.T.A. — împotriva imperialismului și neocolonialismului va fi vic
torioasă datorită și luptei României, al cărei conducător stimat sînteți 
dumneavoastră. <

Sprijinul pe care dumneavoastră personal, Excelență, și România 
nu încetează să-1 manifeste față de popoarele palestinean și din Indo
china, precum și față de toate celelalte popoare aflate sub dominație 
străină este o contribuție Strălucită la Victoria lor finală,

Sîntem convinși că legăturile de prietenie care ne unesc se vor 
întări tot mai mult printr-o cooperare și înțelegere .reciprocă.

în numele Comitetului Central, al Biroului Politic al U.N.I.T.A., 5h 
numele întregului popor angolez și al meu personal, țin, încă o dată, 
să vă exprim felicitările noastre călduroase și cele mai bune și sincere 
urări.

b i;
J

Dr. JONAS MALHEIRO SAVIMBI
Președinte al Uniunii Naționale 

pentru Independența Totală a Angolei

Excelenței Sale ,
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul reinvestirii dumneavoastră oficiale ca președinte al Repu
blicii Socialiste România, vâ adresez felicitările mele șl cele mai bune 
urări pentru dumneavoastră și pentrmpoporul român.

ELISABETA II
Regina Regatului Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Adresez Excelenței Voastre cele mai calde felicitări cu ocazia realegerii 
în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, împreună cu urările 
mele de fericire pentru dumneavoastră personal și pentru țara dumneavoastră.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Centrala Muncitorilor Revoluției Peruane (C.T.R.P.) vă adresează 
un salut și vă felicită pentru realegerea dumneavoastră ca președinte al 
Republicii Socialiste România frățești.

CENTRALA MUNCITORILOR 
REVOLUȚIEI PERUANE

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele Biroului național al Mișcării Radicalilor de Stînga, adre
sez felicitările mele călduroase pentru realegerea dumneavoastră câ 
președinte al Republicii Socialiste România.

Exprim sincere urări pentru realizarea aspirațiilor democratice, so
ciale și de pace ale poporului român.

ROBERT FABRE
Președinte al Mișcării Radicalilor 

de Stingă

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președinții^ R'Ip'ubticii Socialiste România

jl

îl

Cu prilejul strălucitei dumneavoastră realegeri, Vă adresez, în nu
mele Ligji- Societăților de Cruce Roșie și al meu personal, cele mai căl
duroase felicitări, mulțumindu-vă pentru marele interes pe care îl mani
festați și protecția pe care o acordați activității Crucii Roșii.

HENRIK BEER
Secretar general 

al Ligii Societăților 
de Cruce Roșie

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
(

în numele guvernului și poporului din Mauritius și în numele meu 
personal, vă rog să acceptați, Excelență, felicitările noastre cele 
cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 
România.

Sintem încredințați că sub distinsa și inspirata dumneavoastră 
poporul român iși va realiza aspirațiile sale cele mai înalte.

Vă rog, de asemenea, să acceptați cele mai bune și sincere urări de 
fericire personală și de continuă prosperitate pentru poporul român.

mai Cald-O 
Socialiste

conducere

SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM
Prim-ministru ăl statului Mauritius

★

Cu prilejul realegerii sale în înal
ta funcție de președintre al Repu
blicii Socialiste România, tovarășului 
Nicolae CeauȘescu i-ati fost adresate 
sincere felicitări și cele mai bune 
urări de colonelul I. K. Aeheampong, 
Șeful statului, președintele Consiliu
lui Redeșteptării Naționale al Repu
blicii Ghana.

*

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost adresate sincere felicitări, cu 
prilejui realegerii sale in funcția de 
președinte al , Republicii Socialiste 
România, din partea guvernului nor
vegian, de Khut Frydenlund, mi
nistrul afacerilor externe al aces
tei țări.

Miercuri după-amiază a sosit, în 
Capitală tovarășul Todo Kurtovici, 
membru al Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, secretar în Comitetul . 
Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La sosire, oaspetele iugoslav a fost 
salutat de tovarășii Cornel Burtică,

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Du
mitru Turcuș și Constantin Potîngă, 
adjuncți de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent, de asemenea, Petar 
Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

VIZITA OFICIALĂ A MINISTRULUI RELAȚIILOR EXTERNE
Șl CULTELOR AL REPUBLICII COSTA RICA, GONZALO J. FACIO

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală ministrul relațiilor externe 
și cultelor al Republicii Costa Rica, 
Gonzalo J. Facio, împreună cu soția, 
care, la invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, face o 
vizită oficială în țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost întîmpi-

Un triplu vernisaj a 
miercuri seria manifestărilor 
tural-artistice organizate în 
noastră cu prilejul celei de-a 
aniversări a eliberării Ungariei 
sub dominația fascistă.

în sala Dalles, in cadrul unei ex
poziții de artă plastică contemporană, 
sint reunite lucrări de pictură și gra
fică aparținînd unui grup de 13 ar
tiști din Republica Populară Ungară, 
selecție reprezentativă pentru orien
tările și preocupările actuale ale 
plasticii maghiare.

„Ungaria azi" se intitulează expo
ziția de fotografii documentare găz
duită în aceeași sală. Ea reunește fo-

nat de George Macovescu, alți mem- 
. bri ai conducerii Ministerului Aface

rilor Externe și reprezentanți ai Mi
nisterului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.
' A fost prezent Edgar Monge,. însăr

cinat cu afaceri a.i. al Republicii 
Costa Rica la București.

(Agerpres)

inaugurat 
cul- 
țara 
30-a 

de

Direcția Generală a Arhivelor 
Statului, cu sediul în București, 
Bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej 
nr. 29. și filialele sale județene, 
aduc la cunoștința deținătorilor 
de valori documentare că se 
continuă acțiunea de declarare 
și achiziționare de documente 
ce fac parte din Fondul Arhi- 
vistic Național. Informații su
plimentare se pot obține la te
lefon 16 21 60.

stu țț ajșftittofi s

tografii care surprind aspecte sem
nificative ale activității creatoare din 
fabrici și uzine, de pe șantierele de 
construcții și ogoare, 
de cultură din această

La Ateneul Român 
dintre tinerii artiști 
Ungaria, Nagygyorgy 
în ciclurile sale de imagini, surprinde 
peisaje, chipuri de oameni, locuri pe 
care le cunoaște și le-a îndrăgit.

în cadrul festivității de deschidere 
a expozițiilor, Brăduț Covaliu, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici, 
și Imre Farkas, însărcinatul cu afa
ceri a.i, al Republicii Populare Un
gare la București, au rostit alocu
țiuni în care au relevat prefacerile 
înnoitoare care au avut loc în viâ- 
ța poporului ungar în cei 30 de ani 
de la eliberare.

La manifestare au participat Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației .Socia
liste, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, precum și o de
legație culturală din R.P.U, în frun
te cu pțctorul Mikli Ferenc, prezent 
și cu lucrări într-una din expoziții.

Au asistat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în țara 
noastră și alți membri ai corpului 
diplomatic. ... ...
-Krfmiiio», s. .... ;

din instituțiile 
țară.
expune 
fotografi 
Săndor,

unul 
din 

care,

Tovarășul Mihai Marinescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, a plecat, miercuri, la Mos
cova, pentru a participa la lucrările 
celei de-a IX-a ședințe a Comitetu
lui C.A/E.R. pentru colaborare în do
meniul activității de planificare.

La plecare,' pe aeroportul Otopenî, 
au fost prezenți Constantin Ionescu, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelite și electrotehnicii, Emi- 
lian Dobrescu, ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Comite
tului del Stat al Planificării, alți 
membri ai conducerii C.S.P.

A fost de fată N. V. Maslennikov, 
ministru consilier al Ambasadei U- 
niuhii Sovietice la București.

★
Miercuri după-amiază. George Ma

covescu, ministrul afacerilor exter
ne, a primit pe Ernesto Mario Bolas- 
co, noul ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii Italiene 
in Republica Socialistă România, in 
legătură- cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

*
Președintele Camerei de Comerț și 

Industrie a Republicii Socialiste 
România, prof. dr. ~~ 
van, a primit, în i 
miercuri, delegația 
ționale de Comerț 
Henrik Winqwist, 
care face o vizită în țara noastră. 
Cu acest prilej, au fost discutate li
nele aspecte ale colaborării dintre 
cele două camere.

*
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România a a- 
dresat telegrame de felicitări coman
dantului Ernesto de Melo Antunes 
cu ocazia desemnării acestuia în 
funcția de ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Portugalia șl 
domnului Chatichai Cheenhavan cu 
prilejul numirii sale în funcția de 
ministru al afacerilor externe al Tai- 
landei.

Roman Moldo- 
cursul zilei de 
Camerei Interna- 
condusă de Carl- 
secretar general,

t

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 și 30 martie. în țară : Vremea 
se va încălzi ușor. Cerul va fi varia
bil, cu înnorări mai accentuate în 
nordul și vestul țării, unde vor că
dea ploi cu caracter local. în rest, 
ploi izolate. în zona de deal și de 
munte se va semnala lapoviță și nin
soare. Vintul va sufla moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 și plus 7 grade, izo
lat mai coborîte în prima noapte 
în Transilvania și Moldova unde, 
izolat/ vpr fi condiții favorabile pro
ducerii brumei. Temperaturile ma
xime vor fi cuprinse între. 5 și 15 
grade. în București : Vremea se va 
încălzi ușor. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil ploii slabe. Vint 
slab pină la potrivit.

PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 26 MARTIE 

1975
Fond general de ciștiguri : 804 036 

lei.
Extragerea I : 28 43 41 23 29 36.
Extragerea a Il-a : 7 15 14 9 21.
Plata ciștigurilor va începe în Ca

pitală de la 5 aprilie pină la 26 mai, 
în tară de la 9 aprilie pină la 26 mai 
1975 inclusiv. Prin mandate poștale 
de la 9 aprilie 1975.

♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL DIVIZIA A ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CLASAMENTUL

în etapa a XXILa : Dinamo și-a mărit avantajul; 
Sportul studențesc din nou victorioasă în deplasare ; F.C. 

Galați, singura echipă neînvinsă în retur, adună puncte ; 

la Timișoara, surpriza etapei.

REZULTATE TEHNICE
Dinamo — U.T.A. 2—0 (0-0). A 

marcat Georgescu (min. 63 și 77) ; 
C.F.R. — A.S.A. 1—0 (0—0). A mar
cat Moga (mim 49) ; Steagul roșu — 
F.C.M. Reșița 4—1 (2—0) ; Au mar
cat : Mateescu (13), Ologeanu (16 — 
autogol), Niță (57), Gergely (82) și, 
respectiv, Filipescu (80) ; Politehnica 
Iași — U..1. ‘ ’
Olimpia — Steaua 
marcat : Hațieganu 
și, respectiv, M.

Universitatea Craiova 0—0 ;
2—1 (0—0). Au 
(52), Ianeu (82) 
Răducanu (55) ;

Jiul — Sportul studențesc 0—3 (0—1). 
Au marcat : Țolea (4) Chihaia (60) și 
Roșu (90) ; Politehnica Timișoara — 
Universitatea Cluj-Napoca 0—2 (0—0) ! 
Au marcat : Revesz (47) și Coca (58); 
F.C. Chimia — F.C. Constanța 2—0 
(1—0). A marcat Tătarii (44 $1 69 — 
acesta din 11 m) ; F.C. Galați —1 
F.C. Argeș 2—1 (0—1).
Sălceanu (50), Nedelcu 
respectiv, Dobrin (43).

F.C. Galați
Au marcat
II (78) și,

ETAPA VIITOARE

Dinamo 22 16 2 4 40-18 34
A.S.A. 22 12 2 8 29-27 26
Univ. Craiova 22 9 6 7 34-20 24
F.C.M. Reșița 22 10 4 8 32-27 24
Steaua 22 10 3 9 38-28 23
U.T.A. 22 10 3 9 26-24 23
Sportul stud. 22 10 3 9 27-26 23
Olimpia 22 9 5 8 20-19 23
C.F.R. 22 7 8 7 16-18 22
Steagul roșu 22 8 5 9 30-19 21
„Poli" Timiș. 22 9 3 10 17-24 21
Jiul 22 8 4 10 29-23 20
F.C. Argeș 22 9 2 11 30-28 20
„U“ Cluj-Napoc;a 22 7 6 9 17-28 20
F.C. Constanta 22 7 5 10 21-28 19
F.C. Chimia 22 6 7 9 21-36 19
Poli. Iași 22 8 1 13 24-39 17
F.C. Galati 22 6 5 11 11-30 17

RUGBI: Debut victorios 
al juniorilor români

MADRID 26 (Agerpres), — Selec
ționata de rugbi-juniori a României 
a debutat cu o frumoasă victorie în 
cea de-a 7-a ediție a „Cupei FIRA“, 
care are loc la Madrid. Miercuri, ti
nerii . rugbiști români au învins cu 
scorul de 20—3 echipa Belgiei. Vi
neri echipa României va intîlni for
mația Spaniei.

SCRIMA : Astăzi încep cam
pionatele mondiale pentru 

tineret
CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager

pres). — Capitala Mexicului Va găz
dui între 27 și 31 martie cea de-a 
27-a ediție a campionatelor mondia
le de scrimă pentru tineret, compe
tiție care reunește aproximativ 300 
de scrimeri și scrlmere din 32 de 
țări.

Programul întrecerilor este urmă
torul : joi 27 : festivitatea de des
chidere ; vineri 28 : floretă mascu
lin ; sîmbătă 29 : floretă feminin ; 
duminică 30 : spadă ; luni 31 : sabie.

3 981 puncte, Dumitru Spîrlea (Româ
nia) — 3 969 puncte. Maracso (Un
garia) — 3 965 puncte etc.

HOCHEI
în cadrul turneului internațional 

de hochei pe -gheață de la Tokio, la 
care sint prezente echipele par
ticipante la recentul campionat mon
dial (grupa B) desfășurat la Sapporo, 
selecționata R. F. Germania a în
trecut cu scorul de 9—4 formația 
României. într-un alt joc, reprezen
tativa Elveției a . învins cu scorul de 
5—4 echipa Italiei.

A.S.A. — F.C. Galați : Steaua — 
Steagul roșu ; U.T.A. — F.C. Chimia; 
F.C. Argeș — Dinamo ; F.C. Con
stanța — Olimpia ; F.C.M. Reșița —

(duminică, 6 aprilie)
C.F.R. ; Universitatea 
Jiul ; Sportul studențesc 
nica Timișoara ; Universitatea Cluj-
Napoca — Politehnica Iași.

Craiova —
— Politeh-

clasamentul golgeterilor con- 
Gebrgescu (Dinamo) — 17 go- 
urmat de Mureșan (A.S.A.) și 

fiecare

In
duce
luri,
Oblemenco (Univ. Craiova),
cu cite 12 goluri marcate.

Pentatlon modern
După desfășurarea a patru probe, 

în clasamentul general individual al 
concursului internațional de penta
tlon modern de la Paris conduce 
sportivul maghiar Bako, cu 4130 
puncte, urmat de Masala (Italia) — 
4 071 puncte, Colladant (Franța) —

PATINAJ ARTISTIC : Rezulta
tele concursului internațional 

din Capitală
Miercuri au luat sfârșit pe pati

noarul artificial din Capitală între
cerile concursului international de 
patinai artistic. La masculin, victoria 
a revenit lui Thomas Nieder (R. F. 
Germania) cu 105,46 puncte, urmat 
de V. Kuznetov (U.R.S.S.) si Atana- 
sie Bulete (România). Proba femini
nă a fost cîștigată 
tova (U.R.S.S.) - 
locurile următoare 
dia Schramm (R.
Irina Ribakova’ (U.R.S.S.).
I-Iuștiu (România) a ocupat locul 4. 
Proba juniorilor s-a încheiat cu vic
toria lui Vaclav Svejda (Cehoslova
cia). iar cea a junioarelor a fost cîș
tigată de Helena Chwilla (Polonia).

de Marina Igna- 
110,22 puncte. Pe 
s-au clasat Klau- 
F. Germania) și 

Beatrice

*

La Palatul Culturii din Ploiești s-a 
deschis miercuri expoziția „Fotogra
fia în S.U.A.", organizată în cadrul 
acordului privind schimburile cultu
rale dintre guvernele României șl 
Statelor Unite ale Americii.

La deschidere a participat amba
sadorul S.U.A. la București, Harry G. 
Barnes jr.

Au rostit alocuțiuni Joe Skubitz, 
membru al Congresului S.U.A., și 
prof. dr. Ion Baicu, președintele Co
mitetului județean Prahova de cultu
ră și educație socialistă.

* -
Filmul artistic „Duhul aurului" 

de tinerii regizori Dan Pita și Mir
cea Veroiu a fost distins cu premiul 
special al juriului la Festivalul in
ternațional al filmului de autor de 
la Bergamo, desfășurat între 17 și 23 
martie.

■’ r â» (Agerpres)
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Cinstirea fruntașilor
întrecerii

l
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tin, secretar al comitetului muni
cipal de partid.

în încheierea festivității, cei pre- 
zenți au adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se arată : „Exprimîndu-ne 
marea noastră bucurie pentru reale
gerea dumneavoastră în înalta func
ție de președinte al României, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom lucra cu 
toate puterile noastre pentru înfăp
tuirea Programului Partidului Co
munist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a 
muriism".

României spre co-

(Corespondentul
Ionescu). — Ieri

HUNEDOARA
„Scînteii". Sabin _______ __
după-amiază. Hunedoara siderurgică 
a trăit din nou momente sărbăto
rești. La clubul muncitoresc din lo
calitate a avut loc adunarea festivă 
în cadrul căreia Combinatului side
rurgic Hunedoara — distins recent, 
prin Decret prezidențial, cu titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" și me
dalia de aur „Secera și Ciocanul", i 
s-au decernat Steagul Roșu și Diplo
ma de onoare de întreprindere frun
tașă pe țară în întrecerea socialistă 
pe anul 1974.

în cuvîntul rostit, în aceste clipe 
emoționante, ing. Costache Trotuș, 
directorul combinatului, a arătat că 
side?Urgiștii hunedoreni, care au 
ocupat patru ani consecutiv primul 
loc in întrecerea socialistă, au de
pășit si în 1974 toate angajamente
le asumate, reallzind peste plan o 
producție globală în valoare de 184,6 
milioane lei. concretizată, printre al
tele. în 79 200 tone oțel,, 20 000 tone 
cocs. 90 000 tone laminate.

înaltele distincții au fost înmîna- 
te de tovarășul Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului Centrai 
al U.G.S.R. Colectivul combinatului a 
fost felicitat de , tovarășii Ioachim 
Moga, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., și Ion 
Niță, adjunct al ministrului indus
triei metalurgice.

Intr-o 
tuziasm. 
adresat 
Nicolae 
care se .
mind aceste înalte distincții pentru 
care adresăm cele mai călduroase 
mulțumiri muncitorești conducerii de 
partid si de stat, sîntem întru totul 
constienti, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că titlul de colectiv „Erou 
al Muncii Socialiste" ne obligă la o 
activitate si mai laborioasă, la noi 
eforturi pentru a ne menține pe 
locuri de frunte în întrecere".

tulul județean Galați al P.C.R., Con
stantin Mîndreanu, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R,, Ștefan 
Constantinescu, adjunct al ministru
lui industriei metalurgice, cadre de 
conducere si activiști de partid din 
combinat, numeroși Siderurgiști.

în cuvintele lor, vorbitorii — ing. 
Corneliu Velincov, directorul combi
natului siderurgic, ing. Ion Dinu, 
maistrul oțelar Constantin Văduva, 
laminatorul Gheorghe Voinea și al
ții — au exprimat calda recunoștin
ță a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din combinat pentru 
înalta distincție conferită acestei 
mari întreprinderi, angaiindu-se ca 
și în acest an să muncească astfel 
îneît în întrecerea socialistă Să fie 
consemnate rezultate dintre cele mai 
frumoase. Participant^ la adunarea 
festivă au adresat cu acest prilej o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele ; „Vă asigurăm, to
varășe Nicolae Ceaușescu, că, în
drumați și mobilizați de organizația X 
de partid, nu ne vom precupeți for
țele pentru îndeplinirea sarcinilor 
desprinse din istoricele documente 
ale Congresului al Xl-lea al parti
dului. Raportăm că. și în acest an, 
colectivul nostru de siderurgiști a 
depășit sarcinile planului la zi, ceea 
ce constituie o garanție sigură că o- 
biectivele ce revin combinatului în 
actualul cincinal vor fi îndeplinite 
înainte de termen".

atmosferă de puternic en- 
participantii la adunare au 

C.C. al P.C.R., tovarășului 
Ceaușescu, O telegramă în 
spune printre altele : „Pri-

GALAȚI (Corespondentul „Scin- 
teii". Dan Plăeșu). — La Galați a 
avut loc adunarea festivă prilejuită 
de înmînarea Steagului roșu si Di
plomei de onoare de întreprindere 
fruntașă pe tară în întrecerea so
cialistă pe anul 1974 Combinatului 
siderurgic din localitate. După cum 
este cunoscut, pentru locul. fruntaș 
obținut in întrecere, combinatului gă- 
lătean i s-a decernat, prin Decret 
prezidențial. Ordinul Muncii clasa I, 
înaltă distincție pe care această mare 
întreprindere o primește pentru a 
doua oară consecutiv. La festivitatea 
de ieri au participat tovarășii Dumi
tru Bejan, prim-secretar al comite-

CRAIOVA (Agerpres). — La Com
binatul chimic din Craiova a aVut 
loc miercuri festivitatea prilejuită 
de înmînarea Steagului roșu și Di
plomei de unitate fruntașă pe țară 
acordate pentru rezultatele obținute 
în întrecerea socialistă desfășurată 
în cursul anului trecut. Ing. Ghoor- 
ghe Gheban, directorul combinatu
lui, Petre Andrițoiu, secretarul co
mitetului de partid, maiștri, ingineri 
și muncitori fruntași în producție au 
înfățișat ^realizările obținute de co
lectivul combinatului în penultimul 
an al cincinalului, căile și metodele 
ce i-au ajutat să cîștige întrecerea 
tu celelalte Unități. S-a subliniat că 
toți indicatorii cantitativi Și calita
tivi al planului economic au fost 
realizați la co.te superioare,

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Paul Nagy, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R. Tova
rășii Ilie Cîșu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Industriei Chimice, 1 
și Petre Preoteasa, secretar al Comi
tetului județean Dolj al P.C.R., au 
felicitat 'colectivul combinatului.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunare au 
adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă prin 
care iși exprimă bucuria și satisfac
ția pentru înaltele distincții acor
date unității lor. „Sîntem hotărîți ca 
înaltelor distincții să le răspundem 
prin fapte de muncă tot mai însem
nate, fapte ce se vor concretiza în 
obținerea peste planul ultimului an 
al cincinalului a unei producții 
globale în valoare de 30 milioane lei 
și ă unei producții-marfă evaluate la 
25 000 000 lei. Vă asigurăm, scumpe 
tovarășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor și an- \ 
gajamentelor ce ni le-am asumat 
în întrecere".

/
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actuale, de o 
internațională, 

noi ordini eco- 
internaționale.

internaționale, în primul rînd a ce
lor economice. Am în vedere, îndeo
sebi, stabilirea unor raporturi între 
prețurile materiilor prime și cele ale 
produselor industriale care să țină 
seama de realitățile 
echitate socială și 
făurirea, deci, a unei 
nomice și politice
Toate acestea presupun participarea 
la viața internațională a tuturor sta
telor, indiferent de mărime și de 
orînduire socială.

Avînd în vedere toate acestea, nu 
se poate spune că s-a aju'ns la maxi
mum în dezvoltarea relațiilor între 
țările socialiste și țările capitaliste 
dezvoltate. Există încă un cîmp larg 
de colaborare între diferite state ale 
lumii — țările socialiste, țările în 
curs de dezvoltare, țările capitaliste 
dezvoltate. Problemele complexe ale 
vieții internaționale nu se pot solu
ționa decît printr-o colaborare activă 
a tuturor acestor state. Numai atunci 
cînd vom realiza o pace trainică și o 
nouă ordine economică și politică in
ternațională pe baze democratice se 
va putea spune că am reușit să ob
ținem, succese pe calea unei politici 
cu adevărat noi.

ÎNTREBARE1 La Conferința 
de la Geneva pentru securitate 
și cooperare în Europa, Româ
nia a adus recent un amenda
ment poziției sale privind sta
ționarea trupelor pe teritorii 
străine. Semnifică oare aceasta 
vreo schimbare în poziția cu
noscută a României privind re
tragerea trupelor străine in te
ritoriile propriilor lor țări ? In 
epoca rachetelor și a transpor
turilor de mare capacitate, de 
ce credeți că aceasta poate înlă
tura posibilitatea conflictelor 
armate ?

statelor.

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat activ pentru înfăptuirea unei 
securități în Europa care să permită 
dezvoltarea economico-socială a fie
cărei națiuni, fără teama vreunei a- 
greăiuni sau imixtiuni din afară.

în ce privește prezența trupelor 
străine pe teritoriul altor state, 
România s-a pronunțat și se pronun
ță ferm pentru retragerea acestora 
de pe teritoriile tuturor 
Prezența trupelor străine pe terito
riul oricărui stat este un factor . de 
instabilitate, o primejdie permanentă 
pentru pacea și securitatea oricărui 
popor. Cu atît mai mult în epoca 
rachetelor, a transporturilor de ar
mament cu mare capacitate de dis
trugere. prezența trupelor străine pe 
teritoriile aT"r state nu înlătură, ci, 
dimpotrivă, agravează această pri
mejdie.

ÎNTREBARE : Congresul
S.U.A. a legat acordurile comer
ciale cu țările est-europene de 
problema emigrărilor. Care este 
părerea dumneavoastră despre 
o asemenea legătură ; creează 
ea dificultăți României ?

.RĂSPUNS : Trebuie, .șă spun de.la 
început că unele prevederi adoptate 
de Congresul S.U.A. în ce privește 
relațiile economice cu țările socia
liste — dar și cu alte state — nu sînt 
de natură să favorizeze lărgirea 
schimburilor economice internaționa
le. Rezolvarea problemei emigrări
lor, a problemelor umanitare este 
de competența fiecărui stat în parte 
și nu trebuie să constituie un mij
loc de presiune în relațiile economi
ce internaționale. Fiecare stat are 
legile sale în privința emigrărilor, 
inclusiv Statele Unite.

Fără îndoială, aceste prevederi din 
legea comerțului S.U.A. creează o 
serie de dificultăți și României. Sper 
că se va ajunge însă la concluzia că 
trebuie să se renunțe la asemenea 
prevederi.

ÎNTREBARE : Dacă nu se re
nunță la aceste prevederi, va

Convorbiri cehoslovace— 
vest-germane. Ministrul aface
rilor externe al R. F. Germania, 
Hans Dietrich Genscher, și-a înche
iat vizita în Cehoslovacia, efectuată 
la invitația ministrului de externe 
Bohuslav Chnoupek. Părțile au con
statat cu satisfacție rezultatele pozi
tive înregistrate în relațiile bilate
rale, în special în ce privește colabo
rarea economică, tehnico-știintifică și 
culturală, exprimîndu-și dorința să 
fie încheiate acorduri. de colaborare 
si în alte domenii.

Președintele Franței, Va- 
lery Giscard d’Estaing,, a declarat în 
cadrul unui interviu radiotelevizat 
că „Franța este o țară iubitoa
re de pace și își va continua 
activitatea în folosul păcii". El 
s-a referit apoi la problemele secu
rității și apărării țării, menționînd 
că Franța este dispusă să continue 
politica de apărare independentă, i- 
nițiată de generalul de Gaulle. A- 
ceasta înseamnă două lucruri, a pre
cizat președintele : „în primul rînd, 
să dispunem noi înșine de mijloacele 
necesare pentru a ne asigura apă
rarea și apoi să decidem noi înșine 
circumstanțele în care trebuie să 
utilizăm aceste mijloace".

Contacta irakiemo-iranis-
Primul ministru al Iranului, 

Amir Abbas Hoveyda. a sosit la 
Bagdad pentru convorbiri consacrate, 
în special, soluționării pe baza prin
cipiilor cuprinse în acordul inter
venit în martie a.c. 'la Alger între 
șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și vicepreședintele Saddam 
Hussein . a problemelor existente in
tre Iran și Irak.

Reprezentanții U .R.S.S. și 
ai Cambiei?i_au exprimat satis- 
facția față de dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, pe baza principiilor depli
nei egalități în drepturi, respectării 
suveranității, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reci
proc — se arată în comunicatul pri
vind vizita la Moscova a președin
telui Gambiei, Dawda Jawara.

continua România să ducă ne
gocieri comerciale cu Statele 
Unite ?

RĂSPUNS : Actualmente, ducem 
negocieri în vederea încheierii unui 
acord comercial și vom continua să 
purtăm tratative — desigur pe baza 
deplinei egalități în drepturi și a 
respectului independenței și suvera
nității naționale.

ÎNTREBARE : Ce avantaje 
reciproce vă așteptați să rezulte 
din statutul „națiunii celei mai 
favorizate" în comerțul cu Sta
tele Unite 1

Româ-

RĂSPUNS : Acordarea clauzei na
țiunii celei mai favorizate va pune 
România într-o situație de egalitate 
cu celelalte state, în relațiile eco
nomice cu Statele Unite. Deci, pro
dusele românești vor putea să con
cureze pe această piață în condiții de 
egalitate cu produsele altor state — 
ceea ce, fără „îndoială, va favoriza 
extinderea relațiilor economice și de 
cooperare. Și noi dorim să extindem 
cît mai larg aceste relații cu Statele 
Unite. Aceasta va deschide 
niei posibilitatea de a realiza impor
turi mai mari, de a înfăptui coope
rări în producție cu o serie de firme 
americane, interesate în aceasta ; 
totodată, va permite un export mai 
larg de produse românești în Sta
tele Unite, cu influențe — desigur 
— asupra relațiilor de colaborare 
tehnică, științifică, culturală. în ge
neral asupra dezvoltării 
dintre popoarele noastre.

prieteniei

ÎNTREBARE: Ce 
există in cooperarea 
în domeniul energiei, îndeosebi 
în exploatarea 
Marea Neagră ?

posibilități 
bilaterală

petrolului in

RĂSPUNS : Există 
anumită cooperare în 
cetării de noi surse 
consider că ea se va extinde în vii
tor. inclusiv în domeniul petrolului.

de pe acum o 
domeniul cer- 
energetice 'și

ÎNTREBARE : La Conferința 
de la Geneva privind securitatea 
au apărut deosebiri cu privire 
la interpretarea a ceea ce con
stituie mișcarea liberă a oame
nilor și ideilor. Care este pro
pria dumneavoastră interpreta
re si ce poate România accepta 
și ce nu poate accepta in această 
privință ? '

RĂSPUNS : Printre multele difi
cultăți care mai sînt Ia Conferința 
de la Geneva, există într-adevăr și 
aceasta. Să vă spun drept, mie mi 
s.e pare că nu .aceasta este cea mai 
importantă. Problema principală, la 
Conferința de la Geneva, este de a se 
ajunge la reglementări țara să ga
ranteze o cooperare larga între toa
te statele pe principiul egalității, să 
excludă- orice folosire a forței și a- 
menințare cu forța. în acest cadru, 
se vor crea condiții tot mai bune 
pentru extinderea circulației oame
nilor — atît în domeniul turistic, cît 
și în domeniul cultural-științific — 
inclusiv, deci, al schimbului de idei.

în ce privește, problețna schimbu
lui de idei, desigur,’ trebuie să' ne 
punem întrebarea dacă putem ră- 
mîne nepăsători la acele idei sau 
activități îndreptate împotriva păcii, 
a colaborării. împotriva democrației. 
Consider că atît omenirea în gene
ral. cît și fiecare stat în 'parte au 
obligația 
tot ceea 
formării 
manistă 
păcii între popoare. Este de înțeles 
că în numele libertății schimbului 
de idei nu putem accepta concepții 
fasciste, rasiste. A admite aceasta ar 
însemna de fapt să dăunăm nu nu
mai poporului nostru, dar și întregii 
dezvoltări internaționale.

de a acționa împotriva a 
ce poate dăuna civilizației, 
unui om cu o concepție u- 
despre viață, prieteniei si

ÎNTREBARE : Vă 
Occidentul ar putea 
contrarevoluția ?

temeți ci 
să exporte

ÎS

în urma îmbunătățirii să
nătății președintelui R. S. 
Cehoslovace, 'Ludvik Svoboda, 
consiliul medicilor i-a permis să pă
răsească spitalul unde se afla în tra
tament. Avînd în vedere necesitatea 
unei supravegheri medicale continue, 
președintele va urma tratamentul 
corespunzător la domiciliul său.

Cu prilejul aniversării in- 
dependenței Republicii Ban- 
gtaitash,13 Dacca> ? avut Ioc un 
miting, în cadrul căruia președinte
le Mujibur Rahman a rostit o cuvîn- 
tare, chemînd poporul să-și intensi
fice eforturile pentru a realiza in
dependența economică, pentru o so
cietate din care să dispară exploa
tarea. Cu prilejul împlinirii a patru 
ani de la proclamarea independenței, 
în orașele din Bangladesh au avut 
loc demonstrații sărbătorești și în
treceri sportive de masă.

Guvernul laburistcondus de 
premierul Harold Wilson a prezentat 
în Camera Comunelor proiectul de 
lege privind organizarea referendu
mului în legătură cu participarea 
Marii Britanii la Piața comună. Pro
iectul urmează să fie aprobat de 
parlament după vacanța de primă
vară. Data referendumului nu a fost 
încă anunțată.

Sscretaral de stat cmwri- 
CCSâl Henry KissinSer’ a declarat la 
o conferință de presă că nu ar pu
tea menționa cauza particulară a 
insuccesului convorbirilor sale în 
Orientul Apropiat, dar crede, totuși, 
că „rațiunile principale sînt intrinse
ce negocierilor înseși". în ce privește 
maniera in care Statele Unite înțeleg 
să acționeze la Geneva, Henry Kis
singer a declarat că „S.U.A. sînt gata 
să susțină orice formulă susceptibilă 
să conducă la realizarea păcii".

Guvernul tare a hotărît pre_
lungirea cu încă o lună a stării ex-
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RĂSPUNS : Nu mă tem de expor
tul contrarevoluției. Ceea ce mă ne
dumerește pe mine este că Occiden
tul. care a suferit, de asemenea, de 
pe urma fascismului și teoriilor ra
siste, nu înțelege că trebuie acționat 

.cu hotărîre împotriva acestor con
cepții.

ÎNTREBARE : Domnul Kissin
ger si-a întrerupt misiunea în 
Orientul Mijlociu. Cum vedeți 
Șansele j 
politică, i 
Mijlociu ?

pentru o reglementare 
negociată în Orientul

RĂSPUNS : Fără îndoială că în
treruperea misiunii domnului Kissin
ger în Orientul Mijlociu a creat o 
situație nouă în această zonă. Aceas
ta impune intensificarea eforturilor 
pentru a se ajunge cît mai rapid la 
o reglementare politică a situației 
din Orientul Mijlociu.

■ Fără nici o îndoială că se impune 
reluarea cît mai urgentă a Confe
rinței de la Geneva cu participarea 
țărilor interesate, precum și a altor 
state care pot ajuta la aceasta. în
săși întreruperea misiunii domnului 
Kissinger in Orientul Mijlociu de
monstrează încăx o dată că proble
mele internaționale complexe nu se 
mai pot soluționa de cîteva state, 
oricît ar fi de mari, și că este ne
cesară o participare mai largă. După 
părerea mea, se impune continuarea 
eforturilor pe diferite căi ; nu trebuie 
să se renunțe la nici o cale pe care 
s-ar putea ajunge la o soluție,

Pentru o reglementare politică se 
impune însă recunoașterea unor 
realități în Orientul Mijlociu, atît de 
către Statele Unite, cît și de către 
Israel. Una dintre acestea este aceea 
a poporului palestinean. Nu poate 
exista o soluție politică, pașnică, fără 
rezolvarea problemei palestinene, în 
sensul recunoașterii dreptului po
porului palestinean la o viață inde
pendentă, inclusiv dreptul de a crea 
un stat propriu, independent. Israelul 
trebuie să înțeleagă că securitatea și 
independența sa nu pot fi asigurate 
decît în măsura în care respectă 
independenta și securitatea altora, în 
condițiile unei păci trainice, juste, 
care să garanteze tuturor popoarelor 
dreptul la' independentă si integri
tate teritorială.

că ar mai putea parti- 
Conferința de la Ge-

ÎNTREBARE : înainte, de a 
trece la ultima întrebare, aș 
vrea să vă întreb ce alte țări 
credeți 
cipa la 
neva ?

: Am în vedere. în pri-RĂSPUNS
mul rînd, unele țări din Europa și 
din bazinul mediteranean.

ÎNTREBARE : Inclusiv Româ
nia 1

RĂSPUNS : Nu exclud România.
ÎNTREBARE : Președintele

Ford a acceptat invitația de a 
vizita România. Pe cînd putem 
prevedea această vizită și care 
este aprecierea dumneavoastră 
asupra importanței pe, care o va 
avea vizita în , Romania, a pre- 
șâaihtelui S.U.A. ? ' “

RĂSPUNS : într-adevăr, am adre
sat peședintelui Ford invitația de a 
face o vizită în România și a accep
tat aceasta. Data vizitei nu a fost 
încă stabilită. Noi sperăm însă — și 
după cite știu și președintele Ford 
înclină spre aceasta — că vizita se 
va realiza în cursul acestui. an. Aș
teptăm cu multă plăcere și interes 
această vizită, care sper că va marca 
un nou moment în dezvoltarea rela
țiilor dintre România și Statele Uni- . 
te ; în același timp, această vizită se 
va înscrie ca o contribuție activă Ia 
soluționarea diverselor probleme in
ternaționale, în interesul promovării 
unei păci trainice în lume.

Aș dori să folosesc acest 
pentru a transmite cele mai 
urări poporului american,.

prilej 
bune

transmit:
cepționale decretate anul trecut, 
după evenimentele din Cipru, în re
giunile ; Ankara, Istanbul, Adana și 
Icel. Guvernul a hotărît, totodată, 
decretarea stării excepționale, pen
tru o lună, în regiunile Diyarbakir, 
Hakkari, Mardin și Siirt.

Cooperarea economică și tehnică româno-peruană
se cu succes

Relatări ale ziarului „Ultima Hora"

LIMA 26 — Corespondentul nostru 
transmite : Ziarul „Ultima Hora" din 
Lima publică două articole reliefînd 
buna cooperare economică și tehni.că 
peruano-română, prin intermediul u- 
nor întreprinderi mixte. Ziarul rele
vă că „acțiunea României in dome
niul comerțului exterior și al coope
rării economice cu alte state îmbracă 
forme diferite, in cadrul cărora este 
evidențiată dorința partenerilor de a 
asigura avantaje reciproce in tran
zacții concepute în spiritul egalității 
în drepturi".

în primul articol, „Ultima Hora" 
prezintă activitatea desfășurată de 
întreprinderea minieră specială An- 
tamina, cu participare peruană și ro
mână, subliniind aportul specialiști
lor și! muncitorilor din țara noastră 
care lucrează în cadrul acestei între
prinderi situate în munții Anzi, la o 
altitudine de peste 4 000 metri. Se re
levă. de asemenea, eficienta unor u- 
tilaje! miniere românești de înaltă 
tehnicitate, folosite la Antamina. In 
prezent — scrie ziarul — se reali
zează! studii și lucrări de prospec
tare și explorare, iar în ce privește 
obiectivul final al societății exploa
tarea! în comun a zăcămintelor de cu
pru și zinc ; aceasta va îi deopotrivă 
de avantajoasă atît pentru economia 
peruană, cît și pentru cea româ
nească, '

Al doilea articol tratează despre o 
altă întreprindere mixtă peruano-ro
mână — „Mașini-unelte. andine", a- 
flată în etapa de construcție.

Cancelarul federal 
l-a primit miercuri 
României în Repu- 
Germania. Ion Mo- 
prilej, ambasadorul 

’ ’ i fe-

BONN 26 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : 
Helmut Schmidt 
pe ambasadorul 
blica Federală 
rega. Cu acest .........
român a transmis cancelarului 
deral Un salut din partea președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. si cele 
mai bune urări.

Mulțumind. cancelarul Helmut 
Schmidt a rugat pe ambasadorul ro
mân să transmită președintelui Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. salutul său 
cordial, împreună cu cele mai bune 
urări. în cursul audientei a avut loc 
o convorbire, care a decurs într-o 
atmosferă cordială, prietenească, cu 
privire Ia dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de colaborare între Re
publica Socialistă România si Repu
blica Federală Germania,

La Moscova, Londra 
și Washington

importante convenții 
internaționale

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— La Moscova, Londra și Washing
ton au avut loc, miercuri — simul
tan — ceremonii de depunere a 
instrumentelor de ratificare a Con
venției privind interzicerea perfec
ționării, producției și stocării arme
lor bacteriologice (biologice) și a to
xinelor și distrugerea acestora de 
către Uniunea Sovietică, Marea Bri- 
tanie și Statele Unite — state depo
zitare ale acordului, informează a- 
gențiile T.A.S.S. și Reuter.

într-o. declarație făcută cu acest 
prilej, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a apreciat că docu
mentul menționat reprezintă un pas 
pe calea dezarmării, fiind primul 
acord din istoria O.N.U. care pre
vede distrugerea în practică a unuia 
dintre tipurile de armament existen
te. K. Waldheim a adăugat că pînă 
acum peste 100 de state au semnat 
convenția.

VIETNAMUL DE SUD

Orașul Hue și provincia 
Quang Ngai eliberate 
de forțele patriotice
VIETNAMUL DE SUD 26 (Ager

pres). — După cum transmite agen
ția Eliberarea, populația răsculată, 
împreună cu forțele armate de eli
berare din vechea capitală imperia
lă, Hue, au eliberat ’acest oraș. 
Două batalioane ale armatei saigo- 
neze au. trecui de partea forțelor de 
eliberare. A. fost eliberată complet 
și provincia Quang Ngai.

CONFERINȚA PENTRU DREPTUL UMANITAR
ÎN CONFLICTELE ARMATE
Intervenția reprezentantului rămân

GENEVA 26. — Corespondentul
Agerpres transmite : în cadrul con
ferinței pentru dreptul umanitar în 
conflictele armate, ale cărei lucrări 
continuă la Geneva, participanții 
dezbat problema definirii conflictului 
armat; care nu are un caracter inter
național. Pe baza propunerii Româ-

Pratast alME. al R. D. 
Vtataîî’ÎL Un Purtăt°r de cuvint 
al M.A.E. al R.D. Vietnam a dat pu
blicității un protest în legătură cu 
faptul că generalul american Fred C. 
Weyand, șeful statului major general 
al armatei terestre a S.U.A., ur
mează să facă o vizită în vederea 
investigării situației' din Vietnamul 
de Sud, precum și în legătură cu 
trimiterea în apele teritoriale ale 
Vietnamului. de Sud a navei de 
război americane „Hancock".

Cele două articole exprimă convin
gerea că „fiecare tonă de minereu 
extras, fiecare mașină construită va 
însemna materializarea eforturilor a 
două popoare care, trăind pe latitu
dini diferite ale globului, sub regi
muri sociale diferite, colaborează 
rodnic, în spiritul marilor aspirații 
și idei ale timpului nostru".

NOUL GUVERN PORTUGHEZ
A DEPUS JURĂMÎNTUL

LISABONA 26 (Agerpres). — Noul 
guvern portughez a depus, miercuri, 
j.urămîntul, în cadrul unei ceremonii 
la care au luat parte președin
tele republicii, generalul Costa 
Gomes, și membrii Consiliului Revo
luției.

Luînd cuvîntul, șeful statului a 
subliniat : „Sarcina actualei echipe 
ministeriale va fi mai . importantă 
decît aceea a unui guvern obișnuit. 
Va trebui să .refacem o economie în 
criză' și să scoatem din 'Imobilism o 
administrație depășită, ce ne-a fost 
lăsată moștenire de' vechiul regim. 
Consiliul Revoluției și guvernul vor 
trebui să constituie o echipă eficace 
și dinamică, să servească, în pri
mul rînd, interesele poporului".

ROMA 26 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Marți, tovarășul 
Luigi Longo, președintele Partidului 
Comunist Italian, a primit delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
a participat la lucrările celui de-al 
XIV-lea Congres al P.C.I. în aceeași 
zi, la sediul C.C. al P.C.I., delegația 
P.C.R. a fost primită de tovarășul 
Enrico Berlinguer, secretar genera) 
al Partidului Comunist Italian.

în cadrul întîlnirilor, tovarășul 
Dumitru Popescu a adresat tovarăși
lor Luigi Longo și Enrico Berlinguer. 
din partea secretarului general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
un cald mesaj de prietenie, cele mai 
bune urări de sănătate, de viață în
delungată și de noi succese în ac
tivitatea importantă de conducere a 
puternicului detașament al comuniș
tilor italieni. Totodată, conducătorul 
delegației române a transmis, din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
cele mai cordiale felicitări tovară
șilor Luigi Longo și Enrico Berlin
guer. pentru realegerea lor în înal
tele funcții de președinte și. respec
tiv. secretar general al P.C.I.

Mulțumind pentru urările adresa
te, tovarășii Luigi Longo și Enrico 
Berlinguer au transmis, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. conducerii P.C.R., 
tuturor comuniștilor români salutul 
lor frățesc, urări de depline succese 
în importanta operă de înaltă răs
pundere pentru transpunerea în via
ță a Programului P.C.R. și a hotărî- 
rilor celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. Președintele P.C.I. și secreta
rul general al P.C.I. au transmis, tot
odată, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde felicitări pentru realegerea sa 
în înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România, urări de 
sănătate și fericire, precum și urări 
de succes în îndeplinirea misiunii 
încredințate de partid și popor.

în cursul întîlnirilor s-a exprimat 
profunda satisfacție pentru bunele 
relații de prietenie, colaborare și so
lidaritate dintre P.C.R. si P.C.I., do-

PREȘEDINTELE RODRIGUEZ LARA DESPRE 
RODNICUL DIALOG ROMĂNO-ECUADORIAN

QUITO 26 (Agerpres). — Luînd cu- 
vîntul la un mare miting popular din 
orașul Guayaquil, președintele Re
publicii Ecuador, general de brigadă 
Guillermo Rodriguez Lara, a dat o 
înaltă apreciere convorbirilor oficiale 
purtate cu președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rezultatelor consemnate 
de noul dialog dintre reprezentanții 
celor două țări, în cursul vizitei ofi
ciale de prietenie întreprinse, între 
7 și 11 martie, în țara noastră.

Remarcînd primirea cordială din 
partea șefului statului român, a altor 
personalități politice, precum și a 
populației, președintele Ecuadorului 
a relevat că schimburile, economice 
și comerciale care se înfăptuiesc în
tre cele două state se bazează pe 
respectarea reciprocă a suveranității, 
a metodelor de organizare socială și 
politică ale fiecărei țări, nego-ciin- 
du-se într-un. adevărat spirit de a- 
vanțaj >ț?cip1roc,și echitate. -L

Referindu-se la aspecte din pro-

pri- 
in-

fost

niei, s-a hotărît reelaborarea, în ca
drul definiției, a unui articol 
vind neintervenția în treburile 
terne ale altor state.

Paragraful redactat, care a 
adoptat în unanimitate, subliniază că 
nici o dispoziție a protocolului pri
vitor la dreptul umanitar în conflic
tele armate cu caracter neinternațio
nal nu poate fi invocată în scopul 

I afectării securității vreunui stat sau 
a răspunderii guvernului unui stat 
privind menținerea și restabilirea 
legii și ordinii în interior sau apă
rarea unității naționale și a integri
tății sale teritoriale. Se subliniază, 
de asemenea, că nici o dispoziție a 
protocolului amintit nu va fi invo
cată pentru a interveni în mod direct 
sau indirect, indiferent de conside
rente, în conflictul armat sau în afa
cerile interne sau externe ale părții 
contractante, pe al cărei teritoriu are 
loc conflictul.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor,. reprezentantul României a 
subliniat că, în concepția tării noas
tre, abordarea problemelor de drept 
umanitar referitoare la conflictele 
care nu au caracter internațional tre
buie să pornească de la dreptul fie
cărui popor, al fiecărui stat de a-și 
alege și dezvolta liber sistemul său 
politic, economic, social și cultural, 
de la dreptul său suveran de a-și 
apăra acest sistem, ca și de la obli
gația fiecărui stat de a se abține de 
la amestecul, sub orice formă, în 
treburile interne ale altui stat. O 
reglementare internațională în acest 
domeniu — a spus delegatul român 
— va trebui să se bazeze pe recu
noașterea și respectarea drepturilor 
suverane ale fiecărui stat asupra te
ritoriului său, față de populația lui 
și de organizarea sa de stat. „Ea nu 
poate să ducă, în nici un fel, la re
ducerea deplinei autorități a statului 
de a lua măsurile necesare pentru 
asigurarea ordinii publice și a drep
turilor cetățenilor săi".

acordu- 
mutual

/

în alocuțiunea sa, primul ministru, 
Vasco Goncalves, a amintit că li
niile generale ale politicii externe 
a Portugaliei sînt cele definite ’ în 
discursul președintelui Costa Gomes, 
în octombrie anul trecut, în fața 
adunării Generale a O.N.U. Ele se . 
bazează pe principiile independenței 
naționale, fidelității față de 
rile încheiate și respectului- 
între' națiuni.

Vasco Gonțalves a schițat 
de bază ale politicii guvernului în 
domeniul economic și social — con
tinuarea- procesului de naționalizare 
a Sectoarelor vitale ale economiei, 
lupta împotriva șomajului și inflației 
și începerea reformei agrare. 

liniile

rința comună de a le dezvolta și în 
viitor. în spiritul egalității, stimei și 
respectului reciproc, în interesul 
luptei generale pentru cauza socia
lismului, progresului social și păcii, 
pentru instaurarea în lume a unor 

' relații noi, bazate ■ pe egalitate, pe 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a se dezvolta de sine stătător.

Colaborarea dintre P.C.R. și P.C.I., 
bunele lor relații — s-a subliniat în 
cursul în.tîlnirilor — slujesc celor 
două partide și celor două popoare, 
cauzei unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

întilnirile 
atmosferă 
prietenie.

s-au desfășurat într-o 
tovărășească, de caldă

★
Partidului Comunist Ro-Delegația 

mân care a participat la lucrările 
celui de-al XIV-lea Congres al Par
tidului Comunist Italian s-a îna
poiat miercuri după-amiază în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
.Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Vasile Șan- 
dru, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

• SOARELE - ALIAT 
ÎMPOTRIVA SECETEI. 
Energia solară va ajuta Sene
galul în lupta împotriva secetei 
și pentru economisirea de car
buranți. După cum s-a anunțat 
la Dakar, în patru sate senega- 
leze vor fi instalate, în. mod ex
perimental, pompe acționate de 
energie solară. Fiecare din ele 
va avea un debit de 30—50 mc 
apă pe zi, putînd aproviziona 
600 de locuitori și animalele 
gospodăriilor lor. Marele avan
taj al acestor pompe constă în 
faptul că, odată instalate, ex
ploatarea lor nu costă, practic, 
nimic, ele consumînd o energie 
oferită gratuit de natură. Dacă 
experiența va dă rezultate po
zitive, un număr mai mare de 
asemenea pompe va fi instalat 
pe tot teritoriul tării.

Ședâsița comună a C. C. 
și Comisiei Centra!© 
de Control ale P.C.I.
ROMA 26 (Agerpres). — La Roma 

a avut loc ședința comună a Comi
tetului Central și Comisiei Centrale 
de Control ale Partidului Comunist 
Italian, alese la Congresul al XIV- 
lea al partidului. în ca_drul ședinței 
a fost aleasă 
P.C.I.,
A fost ales, de asemenea. Secreta
riatul P.C.I., care, cuprinde șase 
membri ai Direcțiunii și trei mem
bri ai C.C. al P.C.I.

noua Direcțiune a
formată din 33 de persoane.

• THOR HEYERDAHL 
LANSEAZĂ S.O.S. ! Ce
lebrul explorator norvegian a 
lansat celor 3 000 de delegați din 
150 de țări întruniți la Geneva, 
la Conferința Națiunilor Unite 
asupra dreptului .mării, un ve
ritabil semnal de alarmă pri- 
vind_ pericolul pe care îl pre
zintă poluarea pentru viața ma
rină. „în 1947, a arătat Heyer
dahl, am parcurs 8 000 de km la! 
bordul ambarcațiunii „Kon Tiki" 
și nu am întîlnit nici o formă 
de poluare. Douăzeci de ani mai 
tîrziu am traversat Atlanticul, 
din Africa în America, și am 
putut observa întinse suprafețe 
poluate cu petrol. Aceste imen- 

. se pete distrug nu numai planc
tonul, ci împiedică și oxigenare^ 
apei. _ Or. 80 la sută din viată 
marină se află în această zonă 
de suprafață, iar 90 la sută din 
vietățile marine se găsesc în a- 
propierea coastelor. Poluarea 
continuă amenință direct aceste 
zone". Exploratorul norvegian 
face anei la adoptarea unor mă
suri care să împiedice poluarea 
oceanelor, în viziunea unei largi 
colaborări internaționale.

gramul vizitei sale în România, Ro- 
driguez Lara a remarcat condițiile 
deosebite create pentru- a favoriza 
la maximum contactele dintre pre
ședintele ecuadorian și poporul ro
mân, primirea călduroasă care i-a 
fost rezervată peste tot în cursul vi
zitei. Bucureștiul, a spus președinte
le, prezintă un amplu program de. 
construcții edilitare și economice, iar 
în drum.spre Brașov „am putut ob
serva numeroase aspecte interesante 
din viața culturală' a acestei țări

• latine. ,am avut ocazia să cunoaștem 
diferite .obiceiuri și tradiții româ
nești". Șeful statului ecuadorian a 
relatat, de'asemenea, despre cere
monia acordării numelui de Quito 
unei piețe din București, „aceasta 
reprezentînd o fericită expresie de 
apreciere din partea populației bucu- 
reștene".

la instaurarea unui 
colaborare în Eu-

• CIRUS CEL MARE 
PE ECRAN. Cu două milenii 
și jumătate în urmă, mai.precis 
în anul 538 î.e.n., împăratul Ci- 
rus cel Mare proclama vestita 
sa Cartă în care, pentru prima 
dată, erau afirmate idei de ega
litate între popoare — eveni
ment considerat a reprezenta 
actul de naștere al imperiului 
persan, creat prin unirea mezi- 
lor cu perșii. Acum, aceste, mo
mente urmează să fie evocate, 
din inițiativa șahinșahului Ira
nului, într-o super-producție 
cinematografică, ale cărei di
mensiuni reies dintr-o singură 
cifră : peste 10 000 de figuranți. 
Regia va aparține cunoscutului 
cineast italian Roberto Rossel
lini, care, în ultimii ani, s-a 
consacrat exclusiv unor filme 
marcind momente importante 
ale istoriei omenirii.

Sesiunea
Populare a R. P. Bulgaria

SOFIA 26 (Agerpres). — Luînd cu
vîntul în cadrul celei de-a 13-a se
siuni a Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, Stanko Todorov, președin
tele Consiliului de Miniștri, a pre
zentat un raport de activitate a gu
vernului bulgar în anul 1974, în care 
se evidențiază eforturile depuse de 
poporul bulgar pentru edificarea so
cietății socialiste dezvoltate. în ra
port se face, totodată, o trecere în 
revistă a activității guvernului pe 
plan extern, subliniindu-se contribu
ția R. P. Bulgaria 
climat de pace și 
ropa. și în lume.

Re’ferindu-se la 
îmbunătățire a relațiilor dintre R. P. 
Bulgaria cu toate statele din Bal
cani, Sțanko Todorov a relevat evo
luția pozitivă a legăturilor pe multi
ple planuri cu România. Arătînd că 
în anul care a trecut au fost obținute 
noi succese în lărgirea și adîncirea 
colaborării multilaterale bulgaro-ro- 
mâne, a fost evidențiată marea con
tribuție în această direcție a întîlni
rilor și convorbirilor dintre tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu.
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Miercuri, sesiunea Adunării Popu

lare a luat sfîrșit. A fost aprobat ra
portul privind activitatea guvernului 
în anul 1974 și s-au adoptat o serie 
de legi.

politica activă de
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• IRONIA ISTORIEI. 
Răsfoind colecția unui vechi 
ziar'moscovit — care se intitula 
„Moskovskie Gubernskie Vedo
mosti" — un cercetător sovietic 
a descoperit într-un număr din 
1848 următoarea știre : „Pentru 
propunerea subversivă în legă
tură cu un zbor spre Lună nu- 

a fost 
re-

mitul Nikifor Nikitin 
condamnat la deportare în 
giunea Baikonur". Or, după cum 
se știe, astăzi la Baikonur se 
află cosmodromul sovietic. de 
unde au fost lansate și sondele 
spațiale spre Lună. După cum 
se vede, istoria a dat dreptate 
vizionarului de acum mai bine 
de un secol...

pentru

fost 
care să indice 

putea efectua, în mod re- 
asemenea drastice redu-

noului rege
al Arabiei Saudite

• „MODELE" ENER
GETICE. Un institut de cer
cetare din Karlsruhe a elaborat 

- „un model energetic
R.F.G.", folosind următoarea 
schemă : dacă fiecare gospodă
rie vest-germană și-ar reduce cu 
40 la sută consumul de energie 
pînă în anul 2000 și dacă ener
gia utilizată în transporturi ar 
fi redusă în aceeași perioadă cu 
30 la sută, iar industria și-rar 
impune restricții (în principal, 
prin îmbunătățirea instalațiilor 
sale), renunțînd la 80 la sută din 
nevoile energetice actuale — 
consumul R.F.G. de energie pri
mară nu ar depăși în pragul se
colului al XXI-lea pe cel din 
1975. E drept însă că deocam
dată nu au fost elaborate și 
„modele" care să indice cum 
s-ar 
alist, 
ceri.

RIAD 26 (Agerpr.es). — In palatul 
guvernamental din Riad, a avut loc 
ceremonia oficială de învestire a nou
lui rege al Arabiei Saudite, Khalid 
Ibn Abdul Aziz.

A fost, de asemenea, învestit ofi
cial ca prinț moștenitor prințul Fahd 
Abdul Aziz.

La ceremonie au participat mem
brii familiei regale, miniștrii, co
mandanții militari, oficialități civile 
și religioase.

în prima declarație publică, difu
zată de postul de radio Riad, noul 
șef al statului saudit s-a angajat să 
continue politica promovată de pre
decesorul său, regele Feisal.

Funeraliile regelui Feisal
RIAD 26 (Agerpres). — în capitala 

saudită au avut loc miercuri fune
raliile regelui Feisal. La ceremonia 
funerară au asistat noul rege, Khalid 
Ibn Abdul Aziz, și familia regală, 
precum și 15 șefi de stat și înalți re
prezentanți a 24 de țări. Printre cei 
prezenți se numărau șefii de stat ai 
Algeriei,. Bahrainului, Egiptului, 
Emiratelor Arabe Unite, Indiei, Ior
daniei, Kuweitului, Siriei. Tunisiei, 
Republicii Arabe Yemen, Sudanului, 
precum și reprezentanți ai șefilor de 
stat, din aproape toate celelalte țări 
arabe.

In aceeași zi, potrivit cutumelor, 
membrii familiei regale, ai organis
melor conducătoare ale statului, șefi 
de triburi, cetățeni au venit să jure 
credință noului rege, Khalid Ibn 
Abdul Aziz, ceea ce echivalează cu 
încoronarea.

• UN RIVAL AL LUI 
SIMENON este considerat 
scriitorul american John Mac
Donald. în ultimii cîțiva ani, el 
a publicat 63 de romane și pes
te 500 de nuvele, însumînd un 
tiraj total de 67 milioane exem
plare. Eroul majorității acestor 
romane este detectivul particu
lar Travis McGee, un Maigret 
american, ale cărui aventuri 
conturează un tablou necruțător 
al moravurilor unor medii so
ciale corupte, în special din 
cercurile marii burghezii. Toc
mai accentul pus pe tematica 
socială explică marele succes al 
scriitorului. Definindu-și crezul 
artistic. MacDonald precizează : 
„Un scriitor își merită acest 
nume numai în măsura în care 
percepe și înțelege în profun
zime realitatea din jurul său".

• CALVITIA - VINDE
CABILĂ ? Doi cercetători de 
la secția de patologie a Univer
sității din Helsinki au anun
țat punerea la punct a unui tra
tament pentru combaterea cal- 
viției. Ei au precizat că produ
sul — prezentat sub forma unei 
soluții — urmează să fie lansat 
pe piață în cursul lunii viitoare. 
Testele efectuate asupra unui 
grup de „voluntari" au demon
strat că tratamentul cu noul 
produs a dus la obținerea unor 
rezultate încurajatoare. Astfel, 
în 60 la sută din cazuri, părul a 
început să crească după aproxi
mativ o jumătate de an de la 
începerea tratamentului.
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