
DECRETUL CONSILIULUI DE STAT 
cu privire la declararea zilelor de 1 — 4 mai 1975 

ca zile nelucrătoare

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Ținînd seama de dorința exprimată de numeroase 
colective de oameni ai muncii cu privire la stabilirea, 
ca zile nelucrătoare, a zilelor de 1—4 mai 1975 și la 
compensarea, în cursul lunii mai, a timpului nelu
crat,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Art. 1. Zilele de 1—4 mai 1975 se declară zile nelu
crătoare.

In compensarea timpului nelucrat se va lucra, po
trivit programului stabilit pentru fiecare unitate, in 
zilele de duminică 11 și 25 mai 1975.
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Art. 2. Prevederile articolului 1 nu se aplică unită
ților productive in care se desfășoară proces continuu 
de muncă, precum și unităților agricole de stat și 
cooperatiste în care nu au fost terminate însămînță- 
rile.

Art. 3. Ministerele, celelalte organe centrale, comi
tetele și birourile executive ale consiliilor populare 
vor stabili programe speciale pentru unitățile comer
ciale, de transporturi publice și alte asemenea unități, 
care să asigure servirea populației în zilele de 1 4 
mai 1975.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

VIZITĂ DE PRIETENIE PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ

Șl REPUBLICA ARABĂ EGIPT

Pe aeroportul din Damasc

Convorbiri între președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez El-Assad

NICOLAE CEAUȘESCU
Ministrul afacerilor externe al R. D. Germane

In cursul după-amlezii, președin
tele Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit, 
la Palatul prezidențial din Damasc, 
cu președintele Hafez El-Assad.

La întîlnire au fost de față Mah
moud Al-Ayoubi, președintele Con
siliului de Miniștri, Mohamad Haidar, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi

niștri pentru probleme economice, 
dr. Mohamed Al Imadi, ministrul eco
nomiei și comerțului exterior, Aii 
Zaza, ministrul de interne, Mohamed 
Al Cherif, ministrul de finanțe, Adib 
Daudi, consilier al președintelui Re
publicii Arabe Siriene, precum și 
Mircea Malița, consilier al președin

Jot, 24 aprilie 1975, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a plecat într-o vizită de prietenie 
în Republica Arabă Siriană și în 
Republica Arabă Egipt.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Ștefan Voitec, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară. Emil Drăgănescu,

Sosirea la Damasc
Joi după-amiază, președintele Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a sosit la Da
masc, intr-o vizită de prietenie, la 
invitația președintelui Republicii 
Arabe Siriene. Hafez El-Assad.

In intimpinarea șefului statului 
român au venit pe aeroport Hafez 
El-Assad, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Mahmoud Al-Ayoubi, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Mohamad Haidar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri pentru pro
bleme economice, ceilalți membri ai 
guvernului, generali și ofițeri supe
riori, înalți funcționari de stat, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Damasc.

Erau prezenți, de asemenea, 
Emilian Manciur, ambasadorul Româ
niei în Siria, membri ai Ambasadei 
române la Damasc. Pe aeroport se 
aflau specialiști români care lucrează 
la diverse obiective economice în ca
drul cooperării româno-siriene.

La ora 15,40, avionul prezidențial, 
escortat, de la intrarea în spațiul 
aerian sirian, de o formațiune de 
reactoare ale forțelor aeriene mili
tare siriene, aterizează pe aeroportul 
internațional din Damasc, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări.

telui Republicii Socialiste România, 
si Emilian Manciur. ambasadorul 
României la Damasc.

In numele său personal, al guver
nului și poporului sirian, președintele 
Hafez El-Assad a adresat un călduros 
salut președintelui Nicolae Ceaușescu, 

Janos Fazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radulescu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Iosif Banc, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
loan Ursu, de membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului.

Erau prezenți Walid Al-Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Sirie
ne, și Osman Assal, ambasadorul Re
publicii Arabe Egipt la București.

La ora 13,00, aeronava prezidențială 
a decolat.

La coborirea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este salutat de pre
ședintele Hafez El-Assad. Cei doi șefi 
de stat își string miinile cu căldură, 
se îmbrățișează cordial.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez El-Assad iau apoi loc pe po
diumul de onoare. Fanfara intonează 
imnurile de stat ale României și Si
riei. în acest timp, în semn de salut, 
răsună 21 de salve de artilerie. Cei 
doi președinți trec în revistă garda 
de onoare.

In continuarea ceremoniei, pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, îi 
sînt prezentate personalitățile siriene 
sosite în întîmpinare.

Un grup de copii oferă șefului sta
tului român frumoase buchete de 
flori. ,

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez El-Assad iau loc într-o mașină 
escortată de motocicliști, îndreptîn- 
du-se spre reședința rezervată în ca
pitala siriană președintelui României.

Președintele Hafez El-Assad, care 
l-a condus la reședința oficială pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, își ia 
rămas bun pentru scurt timp, cei doi 
șefi de stat reîntîlnindu-se, în cursul 
aceleiași după-amieze, pentru convor
biri.

urîndu-i bun venit în Republica 
Arabă Siriană.

După ce s-au întreținut cu oficia
litățile prezente, cei doi șefi de stat 
au început convorbirile, care s-au 
desfășurat îhtr-o atmosferă de caldă 
prietenie și cordialitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se-, 
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi di
mineața, pe Oskar Fischer, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Democrate Germane, care face o vi
zită <>ficiaJă în țara noastră.

La primire au luat parte to
varășii George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și Vasile Vlad, 
ambasadorul României în R. D. Ger
mană.

Au luat parte, de asemenea, dr. 
Hans Voss, ambasadorul R. D. Ger
mane lă București, Manfred Niklas, 
șeful cancelariei ministrului de ex
terne.

Exprimînd întreaga sa gratitudine 
pentru întrevederea acordată, oaspe
tele a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut din par
tea tovarășilor Erich Honecker, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, Willy Stoph, președintele 
Consiliului de Stat, și Horst Sinder- 
mann, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită, 
în numele său, al conducerii de par
tid și de stat, 'un salut prietenesc și 
cele mai bune urări tovarășilor Erich 

Honecker, Willy Stoph și Horst Sin- 
dermann.

Intr-o ambianță de cordialitate au 
fost abordate apoi aspecte semnifi
cative ale relațiilor bilaterale. In 
timpul convorbirii s-a consemnat 
cu deplină satisfacție că raporturile 
multilaterale dintre România și R. D. 
Germană se dezvoltă rodnic și se 
adîncesc continuu, în spiritul trata
tului de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală existent între cele 
două țări, al înțelegerilor convenite 
între tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, care deschid largi 
perspective amplificării relațiilor fră
țești dintre partidele, statele și po
poarele noastre. Totodată, a fost re
afirmată dorința ambelor părți de a 
extinde și întări aceste relații pe 
multiple planuri — politic, economic, 
tehnico-științific, cultural — de a 
intensifica contactele, consultările în 
probleme de interes comun, de a 
se identifica noi căi și domenii de 
colaborare și cooperare economică, 
în folosul și spre binele celor două 
țări și popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

Trecîndu-se în revistă evoluția ac
tuală a vieții politice internaționale, 
a fost relevată hotărîrea României și 
R. D. Germane de a conlucra tot mai 
activ pe plan extern, de a-și aduce 
întreaga lor contribuție, alături de 

celelalte țări socialiste, de toate for
țele înaintate ale contemporaneității, 
la continuarea și consolidarea cursu
lui pozitiv spre destindere și coope
rare, pentru ca el să capete un ca
racter ireversibil, la democratizarea 
relațiilor dintre state, la promovarea 
unei politici de colaborare pașnică, 
de egalitate între națiuni, la soluțio
narea problemelor majore ale lumii 
de astăzi, în conforinitate cu cerin
țele vitale ale popoarelor, ale asigu
rării păcii generale. Schimbul de ve
deri a evidențiat, încă o dată, în
semnătatea deosebită pe care Româ
nia și R. D. Germană o acordă sta- 

' tornicirii pe continentul nostru a 
unor relații de bună vecinătate și 
colaborare, transformării Europei în
tr-o zonă din care războaiele să fia 
excluse pentru totdeauna. In acest 
cadru, s-au apreciat rezultatele po
zitive dobîndite pînă acum în proce
sul de normalizare a situației pe con
tinent, subliniindu-se imperativul de 
a se intensifica eforturile in vederea 
încheierii cu succes, cît mai curînd 
posibil, la nivelul cel mai înalt, a 
Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa, fapt ce va avea 
o influență de importanță istorică 
nu numai pentru continentul euro
pean, ci pentru întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Dineu oferit in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu

în seara zilei de 24 aprilie, pre
ședintele Hafez El-Assad a oferit un 
dineu în onoarea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aflat într-o vizită

Convorbiră între cel doi președinți

de președintele
de prietenie în Republica Arabă Si
riană.

Au participat Mahmoud Al-Ayoubl, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Mohamad Haidar, vicepreședinte al

Hafez El-Assad
Consiliului de Miniștri pentru pro
bleme economice, și ceilalți membri 
ai guvernului.

Au luat parte șefii misiunilor diplo
matice acreditați în capitala Siriei.

în cursul dineului, președinții Ha
fez El-Assad și Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, de caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 24 a- 
prilie, pe ambasadorul Cambodgiei 
la Bucureșți, Chea San.

Ambasadorul Cambodgiei a subli
niat că îi revine misiunea de onoare 
de a aduce președintelui Nicolae 
Ceaușescu și poporului român un 
profund omagiu din partea prințului 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, a primului ministru Penn 
Nouth și a vicepremierului Khieu 
Samphan, pentru solidaritatea mili
tantă, ajutorul constant și multilate
ral acordate poporului khmer încă 
din prima zi a luptei sale. Poporul 
cambodgian, a subliniat ambasadorul, 
nu va uita niciodată acest sprijin fră
țesc, ceea ce ați făcut pentru cauza 
sa dumneavoastră personal, guvernul 
și poporul român, faptul că ați adus 
o contribuție prețioasă la victoria 
noastră istorică.

Salutînd cu bucurie victoria isto
rică obținută de forțele populare de

Ambasadorul Cambodgiei
eliberare națională, de guvernul de 
uniune națională, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat că aceasta des
chide o epocă nouă în dezvoltarea 
liberă și independentă a poporului 
khmer.

Marea victorie a poporului cam
bodgian, a subliniat președintele 
Nicolae Ceaușescu, demonstrează 
încă o dată că atunci cînd un popor 
este hotărît să-și apere cu dîrzenie 
independența nu există forță în 
lume care să-1 împiedice să-și în
făptuiască aspirațiile sale naționale.

De ambele părți s-a exprimat în 
timpul convorbirii convingerea că, 
In noile condiții, prin eliberarea în
tregului teritoriu khmer, relațiile de 
prietenie militantă și colaborare 
dintre România și Cambodgia vor 
cunoaște o dezvoltare mal puternică 
pe multiple planuri, în folosul am
belor țări și popoare, al cauzei ge
nerale a păcii și progresului in 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a

rătat că România va acționa pentru 
a pune bazele unei largi colaborări 
cu Cambodgia în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific, cultu
ral, In rezolvarea problemelor vieții 
internaționale, a reafirmat hotărîrea 
poporului român de a acorda și în 
viitor tot sprijinul poporului khmer 
prieten în noua etapă de reconstruc
ție și dezvoltare democratică a pa
triei sale.

Președintele Nicolae Ceaușescu • 
rugat să se transmită prințului No
rodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, primului ministru Penn 
Nouth, vicepremierului și coman- 
dant-șef al forțelor armate populare 
de eliberare națională. Khieu Sam
phan, salutul său și cele mai bune 
urări de succes în activitatea viitoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis călduroase urări de bună
stare și fericire întregului popor 
cambodgian.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 
Președintele Frontului Unității Socialiste

Domnule președinte al republicii,
Permiteți-mi să vă spun că poporul cambodgian. Fron

tul Unit Național al Cambodgiei, Guvernul Regal de U- 
niune Națională al Cambodgiei, Forțele armate populare 
de eliberare națională ale Cambodgiei și eu însumi am 
fost deosebit de mișcați și entuziasmați luînd cunoștință 
de nobilul mesaj de felicitare pe care Excelența Voastră 
— ilustru și mult iubit conducător al viteazului popor 
român — a binevoit să ni-1 adreseze cu ocazia eliberării 
Pnom Penhului, capitala țării noastre, și a istoricei noas
tre victorii finale repurtate asupra imperialismului agre
sor și a lacheilor săi locali.

Victoria noastră este întru totul și victoria dumneavoas
tră, deoarece Excelența Voastră, ca și marele popor ro
mân, Consiliul de Stat, guvernul și Frontul Unității So
cialiste, sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare și 
prestigioasă, n-au încetat nici un moment, încă de la în
ceputul luptei noastre sacre, să ne acorde fără rezerve a- 
jutorul dumneavoastră multilateral și totala dumneavoas
tră solidaritate militantă, care au contribuit din plin la 
nenumăratele succese ale acestei lupte homerice.

Nu vom uita niciodată numeroasele dumneavoastră bl-

BUCUREȘTI
nefacerl și acum slntem nespus de fericiți să vă putem 
aduce un vibrant și fierbinte omagiu.

Vă mulțumim din toată inima pentru că ați binevoit să 
ne promiteți, de asemenea, sprijin și ajutor frățesc în 
dificila și imensa sarcină de reconstruire a țării noastre, 
pustiită în timpul celor cinci ani și o lună de război ne
cruțător, impus de către imperialiștii agresori.

Ne bucură gîndul că, odată pacea și independența reve
nite pentru totdeauna în patria noastră, vom putea, în 
înțelegere cu dumneavoastră, să întărim la maximum le
găturile de prietenie și să dezvoltăm la maximum coo
perarea dintre țările, popoarele și guvernele noastre, pre
cum și dintre fronturile unității din cele două țări.

Alături de dumneavoastră, sîntem fericiți să putem lupta 
împreună pe plan internațional pentru a contribui la tri
umful luptei popoarelor care sînt încă victime ale impe
rialismului, colonialismului, neocolonialismului, sionismu
lui, rasismului, la triumful idealurilor noastre comune do 
dreptate, libertate, pace și progres.

Cu aceste sentimente, rugăm glorioasa Românie socia
listă să primească asigurarea veșnicei noastre recunoștințe 
și rog pe Excelența Voastră, domnule președinte al re
publicii, să primească din partea mea asigurarea celei mal 
înalte, admirative și afectuoase considerații.

NORODOM SIANUK
Șeful statului și Președintele Frontului Unit Național 

al Cambodgiei
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FAPTUL
DIVERS
Părinții
văzuti9

de copii
„O expoziție originală" ; „Idee 

excelentă" ; „Copii minunați, 
gînduri curate, plăsmuiri fru
moase". Sint numai citeva din 
impresiile vizitatorilor expozi
ției de desene deschisă la bi
blioteca județeană din Timi
șoara. Cine sint creatorii ? Elevi 
din clasa a V-a din școli gene
rale din Timișoara. Micii citi
tori ai bibliotecii au. fost invi
tați să-și exprime grafic impre
siile culese la locul de muncă al 
părinților. Și astfel, in viziunea 
lor, sint prezentate o parte din 
îndeletnicirile oamenilor din a- 
ceastă zonă a țării : strungari, 
turnători, macaragii, electricieni, 
ceferiști, țărani cooperatori, pro
fesori, medici... Bineînțeles, pen
tru fiecare din cei 69 de copii- 
artiști, profesia cea mai frumoa
să e cea a părinților săi. De 
aici și sinceritatea cuceritoare 
a exponatelor.

S-a întîmplat 
pe muntele 
Ciucas»

Un amurg liniștit de aprilie. 
Pădurea freamătă ușor în adieri 
primăvăratice. Pe un drum fo
restier de pe muntele Ciucaș 
coboară atent, cu un camion și 
o remorcă, șoferul Stoica Vasile, 
de la întreprinderea forestieră 

I de exploatare și transport Tirgu- 
„ Secuiesc. La un moment dat, pe 

raza localității Vama' Buzăului, I s-a defectat dispozitivul de re- 
, morcare. Cum drumul era tot 

tn pantă, remorca s-a clătinat I spre dreapta, determinînd răs- 
. turnarea camionului, In urma 

căreia șoferul a fost strivit în 
I cabină. Iată încă un semnal de 
, alarmă pentru cei care trimit, în 

mod Iresponsabil, Ia drum ve
hicule neverificate temeinic.

Ghindă din 
Răducăneni

Venind la Iași, lon! Ghindă 
din comuna Răducăneni a -În
ceput să colinde din magazin în 
magazin. De la crama „Copoii" 
a sustras trei sticle cu vin. De 
la magazinul „Superb" a ieșit 
cu un val de mătase in valoare 
de 2 800 lei. A ieșit cu-el afară, 
ca să-i vadă, chipurile, mai bine 
culoarea și finețea, la lumina zi
lei. După care s-a făcut nevă
zut de la „Superb", pentru că 
te grăbea să dea o raită prin 
hală. Aici, nereușind «d pună 
mina pe ceva mai acătării, a în
șfăcat o legătură de 10 mături 
cu coadă, după care s-a dus să 
le facă de petrecanie, reapărind, 
în chip de negustor ambulant, 
la colțul unei străzi. în această 
postură, de vlnzător de mături, 
a fost prins de organele de mi
liție. Pentru trei ani de acum 
înainte, Ghindă din Răducă
neni nu mai colindă magazinele.

Samantha
| de pe Trotuș

IDomnica Ducman din munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
n-avea nici o ocupație. în
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schimb, avea nevoie de bani. Tn 
loc să se apuce de o muncă 
cinstită, s-a gîndit s-o imite pe 
Samantha, drept care a început 
să-și țuguie buzele și să-și miște 
nasul, dind sfoară-n tară că far
mecele ei sînt mai ceva ca vră- 
jile Samanthei. Lui Gh. D. i-a 
..ușurat" buzunarele de 10 000 de 
lei, promitîndu-i că va inmuia 
inima unui sever profesor uni
versitar, la care fiul acestuia a- 
vea de dat un examen. Pentru 
aceeași sumă a pus-o pe tînăra 
V. M. să doarmă o noapte — goală 
pușcă — pe o scindură presărată 
cu mărar verde și usturoi, asi- 
gurind-o că numai așa îl va în
dupleca pe soțul plecat hai-hui 
să se întoarcă acasă. Si astfel, 
speculînd naivitatea și creduli
tatea unor cetățeni (și au fost 
destui), Samantha de pe Trotuș 
a încasat bani cu nemiluita. Nu
mai că pe anchetatorii de la mi
liție nici țuguiatul buzelor, nici 
mișcatul năsucului nu i-a putut 
„vrăji". Au întocmit dosarul de 
trimitere in judecată.

„Intim"-ciob
Un cafl-bar din Alba lulia a 

fost botezat „Intim".
— Cafeaua ar fi cum ar fi, 

dar păcat că-i ceașca știrbă.
— Iar a mea n-are toartă.
— Nici a mea n-are. Și e și 

ciobită. Te pomenești ci-s niște 
piese rare. Poate chiar din an
tichitate.

Inexact. Ceștile tint de la în
treprinderea „Porțelanul" din 
localitate. Fac parte din stocul 
de rebuturi cu preț redus. Dacă 
„Porțelanul" și-a permit să-i 
tragă pe sfoară pe cel de la 
„Intim", a făcut-o pe... firma 
lui. Problema e : si nu știe oare 
mai marii celor de la „Intim" 
din ce fel de relicve beau clien
ta cafeaua ? De necrezut, deoa
rece deasupra sălii „Intim" se 
află chiar sediul direcției co
merciale județene.

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
-Scînteli'

Experiența avansată 
să rodească pe toate ogoarele

La Consfătuirea din februarie a 
activului de partid și de stat din 
agricultură, secretarul general al par
tidului a subliniat că generalizarea 
experienței pozitive a unităților frun
tașe — astfel incit toate I.A.S.-urile 
și cooperativele agricole să se ridice 
cel puțin Ia nivelul celor cu recolte 
medii — constituie o garanție a rea
lizării cu succes a planului pe 1975, 
a iufăptuirii prevederilor cincinalu
lui viitor. Acest prețios îndemn a 
devenit o preocupare de prim ordin 
șl pentru organizațiile de partid din 
județul Satu-Mare. în organizarea 
acțiunilor, biroul comitetului jude
țean și comitetul executiv al consi
liului popular județean au pornit de 
la punctul de vedere că. intr-o primă 
etapă, in virtutea faptului că exem
plul vecinului este 
tor și totodată mai 
trebuie asigurată 
extinderea expe
rienței avansate a 
unităților fruntașe 
din flecare consi
liu intercoopera- 
tist la unitățile 
care, deși dispun 
de condiții șl posibilități similare, 
obțin rezultate economice slabe.

Dintre acțiunile care au avut 
loc notăm pe cele care au vi
zat extinderea în cit măi multe 
unități a experienței C.A.P. „Some- 
șul“-Satu-Mare, care se situează pe 
primul loc pe țară la cultura porum
bului cu o producție de 16 501 kg 
porumb știuleti la hectar în regim 
neiriaat Președinți, ingineri-șefi. bri
gadieri din peste 60 de cooperative, 
secretari si alti membri ai birourilor 
comitetelor comunale de partid au 
luat cunoștință in mod direct despre 
„secretele" producției-record de po
rumb, ascultind explicațiile amă
nunțite ale președintelui cooperati
vei, Gheorghe Bogza. Erou al Muncii 
Socialiste, și ale șefului fermei ve
getale. Totodată, au fost studiate și 
metodele muncii politico-educative 
desfășurate în sprijinul bunului mers 
al producției. Deosebit de im
portant este faptul că schimburile de 
experiență, relevarea convingătoare 
a exemplului înaintat al celor vred
nici și pricepuți contribuie la dez
voltarea simțului de răspundere 
comunistă față de muncă și avuția 
obștească, cultivă spiritul gospodă
resc atit de necesar în fiecare unitate 
agricolă.

Asemănător s-a procedat pentru 
transmiterea experienței C.A.P. Ciu- 
mești — care obținea de regulă 11 000 
kg mere la hectar — la cooperati
vele Horia și Sanislău din aceeași 
comună, unde recoltele erau cu cite
va mii de kilograme mai mici. Pen
tru început, Inginerul horticol de la 
C.A.P. Ciumești a efectuat o scurtă 
vizită în ‘
tind că principalul ..dijmuitor" al 
t «coltelor 
care, din neștiință sau lipsă de răs
pundere, suprimau foarte multe din 
ramurile pe rod. Necesitatea unui 
schimb de experiență s-a impus ast

foarte convlngă- 
ușor de preluat.

livezile vecinilor, consta-
sint echipele de tăietori,

fel cu acuitate, încit în zilele urmă
toare, organizațiile de partid de la 
cooperativele din Sanislău și Horia 
au mobilizat echipele de tăietori să 
lucreze in livezile C.A.P. Ciumești, 
sub supravegherea strictă a brigadie
rilor horticoli de aici. Și, pentru ca 
experiența fruntașilor să fie și mai 
temeinic însușită, echipele de tăie
tori de la C.A.P. Ciumești au întors 
vizita în livezile vecinilor, făcînd de
monstrații practice. Popularizată de 
comitetul comunal de partid în bi
roul executiv al consiliului inter- 
cooperatist Sanislău, experiența co
muniștilor din Ciumești, ca și modul 
de a o împărtăși au fost transmise 
și cooperativelor din Resighea și 
Pișcolt, din comuna 
fel, organizația de 
C.A.P. Livada a făcut apel 
experiența avansată a comuniștilor 

și a altor lucră
tori din sectorul 
zootehnic al sta
țiunii experimen
tale din localitate. 
De citeva luni, 
săptămînă de săp- 
tămînă, membrii 

birourilor organizațiilor de bază, 
brigadierii zootehnici, mulgătorii și 
alți lucrători din cele două unităii 
iși tac vizite reciproce de lucru, în 
cursul cărora specialiștii stațiunii 
dau asistență tehnică la prepararea 
corectă a hranei, la furajarea rațio
nală si îngrijirea animalelor. Ca ur
mare. la 
producția 
la 1 200 1 
care vacă ____

însușirea metodelor ‘concrete de 
lucru are/ desigur, un mare rol. Dar 
tot atit de important este ca, odată 
cu acestea, să se înrădăcineze in 
conștiința tuturor cooperatorilor si 
lucrătorilor spiritul de ordine si dis
ciplină. de răspundere 
pectarea unui 
lucru, pentru 
funcționare a 
cuvinte, să se 
planul educării 
rii conștiinței lor socialiste. Este toc
mai ceea ce ne străduim să explicăm 
în primul rind organizațiilor de par
tid sătești — cum sint cele din Su- 
pur, Craidorolț, Homoroade, Moftin 
și altele — în a căror activitate per
sistă incă formalismul, inerția, ten
dința birocratică de a „răspindi" ex
periența avansată doar în ședințe ale 
biroului comitetului comuna] de par
tid, neinsoțită nicidecum de o acti
vitate politico-educativă și organiza
torică concretă, pe teren. Mobilizind 
toți comuniștii de la sate, sprijinin- 
du-ne Pe întregul arsenal al muncii 
politico-educative, ne străduim să 
înlăturăm metodele rutiniere de lu
cru. să stirnim interesul pentru nou. 
deschizind astfel drum larg expe
rienței înaintate.

vecină, 
partid

La 
din 

la

C.A.P. Livada a crescut 
medie anuală de lapte de 
la aproape 2 000 1 pe fie- 
furaiată.

pentru res- 
program riguros de 
buna și neîntrerupta 
utilajelor, cu alte 
obțină progrese pe 

oamenilor, al formă-

Vasile GÎTA
secretar al Comitetului județean 
Satu-Mare al P.C.R. 4»-..

La numai 19 kilometri de centrul 
Capitalei, pe șoseaua București- 
Alexandria, in pădurea de pe ma
lul Argeșului, se află o frumoasă 
unitate turistică a cooperației de 
consum. Motelul-restaurant Buda. 
Cei care vor să înnopteze aici au 
la dispoziție camere de cazare

confortabile. în apropiere se află 
rîul Argeș, pe malul căruia, de o 
parte și de alta, vara se poate face 
plajă. Motelul ,.Buda“ este deschis 
in tot timpul anului.

In fotografie : Motelul „Buda" al 
cooperației d.e consum.

Zdrobirea contraofensivei bitleriste
în Banat și Crișana

• In cadrul operației de acoperire și al celorlalte 
lupte purtate în perioada 1-20 septembrie 1944, pe 
teritoriul țării au acționat 28 DE DIVIZII, UN CORP 
AERIAN, DOUĂ BRIGĂZI DE ARTILERIE ANTIAERI
ANĂ și alte unități și formațiuni ;

• EFECTIVUL TRUPELOR ROMANE angajate în 
lupte între 1-20 septembrie s-a ridicat la 274 919 
OSTAȘI ;

• In aceeași perioadă JERTFELE DE SINGE ale 
trupelor române s-au cifrat la 16 275 OAMENI.

îmi revin adesea în minte clipele 
fierbinți ale verii și toamnei anu
lui 1944. proaspete și clare, de par
că evenimentele de acum peste 
trei decenii s-ar fl petrecut ieri. 
Am trăit atunci, la posturile de 
luptă, momente decisive ale isto
riei noastre naționale, care au dat 
un alt curs evoluției societății ro
mânești.

Comandam In acel răstimp Divi
zia 9 cavalerie, aflată în Banat. Ca 
și altor unități aflate la hotarul 
vestic al țării, i se încredințase 
misiunea apărării graniței împotri
va unor previzibile atacuri ale tru
pelor hitleristo-horthyste. Ofensiva 
inamică s-a declanșat la 11 septem
brie 1944 și avea drept scop cuce
rirea crestelor principale ale Car- 
paților Occidentali, ocuparea prin
cipalelor trecători ale acestora, in
clusiv a defileului Mureșului, ză- 
vorirea lor pentru a interzice acce
sul armatelor sovietice și române 
in cimpia Tisei.

începută în sudul Banatului, 
ofensiva inamică s-a generalizat în 
întreaga zonă vestică, atingtnd 
punctul culminant la 13 septembrie, 
în nord, în zona Crișului Negru,

micul n-a mai putut trece, cu toa
te sforțările lui. Pierderile detașa
mentului român au fost grele : 377 
de ofițeri, subofițeri, elevi sl sol
dați. Inamicul pierduse însă 919 
mort! lăsați pe teren. 387 prizonieri 
și 21 de tancuri.

în zona ocupată de divizia pe 
care o comandam, atacul inamic a 
fost purtat de Divizia 4 moto S3 
.,Prinz Eugen" si Divizia 8 moto 
„Langemarck", venite din Iugo
slavia. După ce au infrînt rezisten
ța unor pichete și subunități gră
nicerești, trupele hitleriste s-au nă
pustit asupra Timișoarei, făcînd 
disperate eforturi pentru a pătrun
de în marele centru industrial șl 
cultural. Nu aveau să reușească. In 
satele Freidorf. Fratelia si Chișo- 
da, unde lupta Regimentul 13 că
lărași. s-a încins o încleștare în
verșunată. inamicul a pierdut 12 
tancuri și., constrîns de contraata
cul vijelios al Regimentului 5 vi- 
nători venit in sprijinul ostașilor 
noștri, a fost nevoit să se retragă. 
Aceeași soartă au avut-o unitățile 
Diviziei moto ..Hindenburg", care 
au atacat in sudul Banatului, cu 
intenția de a pătrunde pe valea Ca-

„TRUPELE ROMÂNE AU LUPTAT CU BĂRBĂȚIE 
EXEMPLARĂ"

„Zăgăzuind presiunea trupelor germano-ungare, trupele 
române au acoperit ieșirea unităților Armatei Roșii în cîm- 
pia ungară și au luat parte activă la cucerirea orașului 
Arad. Aflate in condiții grele de restructurare, unitățile și 
subunitățile române au demonstrat în aceste lupte o băr
băție și fermitate exemplară și âu îndeplinit cu cinste misiu
nea importantă care le-a fost trasaiă".

(Din ordinul de zi al COMANDANTULUI ARMATEI 53 
SOVIETICE, general-locotenent MANAGAROV, 23 septem
brie 1944).

trupele Diviziei 3 munte, apărîn- 
du-se pe aliniamente succesive, 
au frinat înaintarea inamicu
lui, oprindu-1 apoi definitiv la 
18 septembrie pe o poziție aflată la 
sud de Vașcau. Pe Valea Crișului 
Alb, apărată de unitățile Diviziei 1 
infanterie-instrucție. soldații noș
tri, bătîndu-se cu dîrzenie, folo
sind cu pricepere fiecare întăritură. 
contraatacînd curajos un inamic 
mult superior ca număr și dotare, 
au izbutit, la rîndu-le. să-1 oprească 
pe aliniamentul Șebiș-Tăut.

înaintarea inamică pe Valea Mu
reșului spre sudul Transilvaniei 
avea să fie stăvilită la Păuliș de 
către detașamentul cu același nu
me comandat de colonelul Alexan
dru Petrescu. Luptele începute 
aici la 14 septembrie au fost deo
sebit de crîncene. Cinci atacuri ina
mice, sprijinite de numeroase blin
date și puternice bombardamente, 
s-au. spart de dirza rezistență a 
soldaților noștri. în zilele următoa
re. deși presat de forțele inamice, 
detașamentul s-a stabilit pe noi ali
niamente la Păuliș. peste care ina-

rașului spre Reșița si de a ocupa 
culoarul Timișului, prin care se pu
tea ajunge în zona de cîmpie Ia Lu
goj si Caransebeș.

După o săptămînă de la începe
rea ofensivei în Crișana și Banat, 
planurile inamicului nu fuseseră 
realizate. Pe fiecare din direcțiile 
de pătrundere, grupările de izbire 
hitleristo-horthyste își istoviseră 
fcrțele. Deși pentru fiecare din 
cele cinci divizii românești care au 
luptat atunci în vest revenea un 
front mediu de apărat lung de 
peste 70 de kilometri, inamicul a 
fost oprit. Aceasta s-a datorai ero
ismului ostășesc, ca și conducerii 
ingenioase asigurate de fiecare co
mandament.

Stau mărturie în acest sens ne
numărate fapte eroice care s-au 
scris în cartea de aur a armatei ro
mâne. La Săucani, Batalionul 11 
vinători de munte, comandat de 
maiorul Nicolae Cristescu, a execu
tat, într-o singură zi, cinci contra
atacuri și a respins infanteria ina
mică pătrunsă printr-o spărtură fă
cută de tancuri. Batalioanele 6 șl

21 vînătorl de munte, căzute in în
cercuire la Meziad și Uileacul de 
Beiuș, au contraatacat puternic în 
noaptea de 17 spre 18 septembrie, 
au rupt încercuirea și, luînd nume
roși prizonieri și o bogată pradă 
de război, s-au întors în liniile 
noastre. în luptele de la vest de 
Păuliș. elevul-sergent Mircea Fota 
a rămas să asigure retragerea gru
pei sale pe o nouă poziție. Sub fo
cul ucigător al artileriei și aruncă
toarelor inamice, el i-a acoperit pe

mânî a avut sprijinul activ al popu
lației, manifestat în cele mai di
verse forme. Cind plutonul de 
grăniceri de la Damiș a fost încer
cuit, numeroși locuitori au cerut 
arme și au luptat cot la cot cu 
ostașii, apărîndu-și localitatea. Al
ții, strecurîndu-se prin liniile ina
mice, au ajuns la grosul trupelor 
noastre, pe care le-au condus apoi 
Ia atac și grănicerii au fost salvați. 
Fasciștii aveau să se răfuiască fără 
milă cu sătenii de aici ; mai mulțl

IMAGINI DIN ALBUMUL FRĂȚIEI 
DE LUPTĂ ROMÂNO-SOVIETICE

Ostași români șl sovietici, dupâ încheierea unei misiuni de cercetare

tovarășii săi. Cind poziția a fost 
recucerită, tînărul a fost găsit 
mort; îl înconjurau însă cadavrele 
a 23 de fasciști.

In zona Diviziei 9 cavalerie, ser- 
vanții unui tun antitanc — Grigore 
Gașpar și Ion Cuteș — apărind șo
seaua Șag — Timișoara, au reușit 
să distrugă trei tanchete inamice. 
Deși au fost răniți, nu și-au pără
sit posturile și cu ultimele resursa 
și-au îndreptat tunul spre coloana 
inamică. lovind un nou tanc. Deru
tați, hitîeriștii și-au oprit momen
tan înaintarea, ceea ce a permis 
ostașilor noștri să contraatace vi
jelios și să oblige inamicul să se 
retragă

Subunitatea plutonierului Con
stantin Neagu, aflată Intr-o po- 
ziție-cheie — cota 91 de lingă ca
lea ferată Timișoara — Buziaș — a 
hotărît să nu o abandoneze cu nici 
un preț. Cind in luptele care au 
urmat trăgătorul puștii mitraliere 
a căzut, locul său a fost luat de 
plutonierul Neagu, care a început 
să măture terenul cu tirul precis 
a! rafalelor lut. Grav rănit, el n-a 
părăsit mitraliera, făcîndu-și dato
ria pină in momentul cind un 
glonte vrăjmaș i-a retezat tirul 
vieții.

Aici," ca peste tot pe teritoriul 
patriei, lupta eroică a ostașilor ro-

au fost uciși. L» Păuliș, mecanicul 
de locomotivă Teodor Pavica și alți 
muncitori ceferiști au adus trenu
rile cu muniție pină tn apropierea 
liniei frontului. Aici, sub focul arti
leriei inamicului, populația civilă 
a ajutat la descărcarea și transpor
tul muniției pe poziții. îmi amin
tesc că la Timișoara numeroși ce
tățeni au ridicat baricade pe străzi, 
formațiunile patriotice au asigurat 
paza unor instituții și întreprinderi 
militare. La Deta, ocupată tempo
rar de inamic, telefonista Elena 
Ghinescu a transmis continuu in
formații despre inamic, faptă cu
rajoasă pentru care a fost deco
rată și citată prin ordin pe armată. 
La Reșița, muncitorii au organizat 
apărarea uzinelor metalurgice și a 
orașului.

Ostașii frontului din vest, care 
arătaseră inamicului că nici prin 
Crișana și Banat „nu se trece", 
aveau să ta parte cu Însuflețire, 
alături de trupele sovietice, la lup
tele purtate tn continuare, dincolo 
de hotarele țării, pentru eliberarea 
Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, 
pînă la infrlngerea definitivă a 
Germaniei bitleriste.

General-locotenent (r.) 
Dumitru POPESCU

„AȚI ASIGURAT IEȘIREA TRUPELOR ALIATE SOVIETICE 
DIN STRÎMTORÎLE MUNȚILOR"

„Voi ați păzit pămîntul străvechi al Banatului și Crișanei 
și ați izbutit a stăvili încălcarea pe care dușmanul voia s-o 
adîncească spre inima Transilvaniei noastre... în Munții 
Apuseni, batalioanele de moți au deschis din nou cartea 
vitejiei strămoșilor lor... în apărarea Aradului, dar mai ales 
la Păuliș, Școala de subofițeri Radna, prin vitejia cu care a 
luptat, a dovedit din plin cît este de scump tuturor inimilor 
românești pămîntul transilvan... Prin vitejia și dragostea 
voastră de țară, voi cu toții ați oprit năvala inamică și ați 
asigurat forțelor aliate ruse ieșirea din strîmtorile munților".

(Din ordinul de zi al COMANDANTULUI ARMATEI I 
ROMANE, general de corp de armată N. MACICI, 20 sep
tembrie 1944).

Ca un Făl-Frumos
„Orașul nostru — spun 

localnicii despre Tg. Jiu — 
crește ca Făt-Frumos din 
poveste, intr-un an cit 
altădată In zece". Argu
mente : numărul locuitori
lor a sporit, de la 17 500 
locuitori in 1948, Ia peste 
52 000 In 1975 - res
pectiv 65 000 cu populația 
flotantă și din suburbii ; 
dacă in urmă cu zece ani. 
cea mai înaltă clădire a o- 
rașului avea două niveluri, 
astăzi, peste 53 la sută 
din populația municipiului 
locuiește în blocuri mo
derne (circa 10 000 de apar
tamente) construite de stat 
și de populație cu ajutorul 
statului in credite și execu
ție. Alte înnoiri nu prea 
îndepărtate în viata urba
nistică a orașului : o casă 
de cultură și un complex 
hotelier (care vor fi date 
în folosință în următoarele 
luni), o casă a tehnicii 
pentru tineret, un spital 
județean cu 650 de locuri.

în cincinalul viitor, piuă 
la sfirșitul anului 1980. 
municipiul Tg. Jiu își va 
completa dotările soclal- 
culturale, între altele, 
cu 1 300 de locuri în 
grădinițe, 1 300 de locuri 
in creșe, 130 săli de clasă 
in liceele de specialitate, o 
policlinică, un centru sto
matologic. 4 complexe co
merciale. Așadar, orașul va 
crește, și în anii următori, 
ca un Făt-Frumos. Alte 
trei argumente : a) parti
ciparea cetățenilor la în
frumusețarea și gospodări
rea lui (numai în acest an, 
prin munca patriotică a 
locuitorilor, se vor realiza : 
15 ha spații verzi, 5 km 
garduri vii, 2 baze sportive 
noi, o sală de sport. 10 te
renuri de joacă pentru co
pii și va începe construc
ția bazei de agrement 
„Pandurașul" — o soră a 
bazei „Voinicelul" din Ca
pitală, cum a proiectat-o

arhitectul Florescu) ; b) 
multe din cele peste 7 000 
de apartamente prevăzute a 
fi construite în viitorul 
cincinal vor fi realizate in 
blocuri cu 8 și 10 niveluri, 
apropiind orașul, ca înfăți
șare. de simbolul său spi
ritual — „Coloana fără 
sfirșit" a Iui Brâncuși ; c) 
orașul va scăpa și de a- 
menințătorul praf al fabri
cii de ciment. „în prezent 
— ne spune ing. N. Harana- 
clu. directorul de aici — se 
lucrează la înlocuirea ac
tualelor agregate si panouri 
de comandă cu altele, care 
vor asigura creșterea‘sim
țitoare a randamentului de 
desprăfuire, care va ajun
ge la 99,9 la sută, adică 
atit cît prevăd normele le
gale de protecție a mediu
lui înconjurător. Mai mult, 
în următorii ani. conform 
soluțiilor prevăzute în 
S.T.E.-ul în curs de avi
zare, combinatul și muni
cipiul Tg. Jiu vor scăpa 
complet de „povara" pra
fului de ciment".

Dotarea edilitară 
și estetica orașului

Comparația pe care o 
fac localnicii intre orașul 
lor și Făt-Frumos îl pla-e 
și primarului municipiului, 
Nicolae lacobescu. care ține 
să adauge : „Dotarea teh- 
nică-edilitară a crasului ne 
ridică multe probleme. 
N-apucăm să rezolvăm una, 
că apare alta și mai grea. 
Orașul a pornit aproane 
de la zero cu dotările teh- 
nieo-edilitare. Ani de zile 
ne-am luptat pentru a re
zolva una din nroblemele 
vitale : alimentarea cu 
apă potabilă. Am spart 
si spargem multe străzi 
principale, pentru a e- 
xecuta lucrări de cana
lizare, fapt care tace ca o- 
rașul să apară, uneori, in 
fata vizitatorilor, ca neîn
grijit. Va trebui să avem

mai multă grijă — și pri
măria, și cetățenii — de es
tetica municipiului. Orașul 
a avut. de . pildă, de 
cînd se știe, o singură 
piață. Nu mai face 
față cerințelor, cu toate

„Aveți dreptate — ne 
spune primarul, comentînd 
fotografiile pe care 1 le 
prezentăm. Primăria este 
vinovată că n-a dovedit 
mai multă grijă penti-u a- 
menajarea acestui parc.

E un apel la care sub
scriem și noi prin rînduri- 
le de față. Totodată, re
amintim organelor locale 
că de pe meleagurile aces
tui județ a pornit, cu 15 
ani în Urmă, o inițiativă cu

supra protecției monu
mentelor — s-ar tace in
discutabil un mare pas 
înainte in îngrijirea lor. 
înșiși cetățenii orașului 
Tg. Jiu, prin atitudinea lor 
plină de respect față de a-

modernizările și extinde
rile care i s-au adus. 
Avem in construcție o 
nouă piață in cartierul 
„9 Mai", care va fi dată in 
folosință in curind, și1 va 
trebui să mai construim 
cel puțin două. Am mo
dernizat peste 70 de străzi, 
dar mai sint de pus la 
punct circa 100. Avem 
mult de muncă".

într-adevăr.
Ce aflăm 

la „Masa tăcerii" 
Operele lui Brâncuși re

prezintă o mîndrie pentru 
oraș, $1 nu numai pentru 
el. Sînt o mîndrie națio
nală. Este Insă inadmisibil 
faptul că primăria a lăsat 
parcul Coloanei să se 
transforme într-o adevăra
tă pășune pentru cai, iar 
monumentul intr-un catas
tif pe care vizitatori cer
tați cu regulile elementare 
de civism, de bună-cuviin- 
ță ișl scrijelesc nestin
gheriți numele. „Masa tă
cerii" este întrebuințată — 
tot în văzul public — pen
tru poftele pantagruelice 
ale unor vizitatori.

Dar ori de cite ori am luat 
unele măsuri pentru pro
tecția acestor monumente, 
unii specialiști ne-au ce
rut să renunțăm la ele. 
Am împrejmuit parcul cu 
un gard și-apoi, la cererea 
acestora, l-am dat jos ; 
am plantat un gard viu și 
iarăși a trebuit să-l scoa
tem. I-am invitat aici să ne 
consultăm, să definitivăm 
proiectul de amenajare a 
„Complexului operelor Iui 
Brâncuși", pe care l-am co
mandat Institutului jude
țean de proiectare Dolj, 
dar pină acum reprezen
tanții Direcției monumen
telor Istorice din Consiliul 
Culturii și Educației Socia
liste n-au dat curs invita
ției (n.n, : 14 aprilie a.c.). 
Primăria poartă răspun
derea pentru păstrarea 
acestui patrimoniu cultu
ral. dar cel care s-au opus 
măsurilor luate de noi să 
nu se rezume la a nega 
soluțiile propuse, ci să 
vină la fața locului să a- 
jute concret la definitiva
rea proiectului pentru a- 
menajarea și conservarea 
monumentelor".

ecou național care avea ea 
obiectiv ocrotirea și con
servarea monumentelor is
torice (e vorba de inițiati
va tinerilor din Vladimiri). 
Dacă ea ar ti reluată as
tăzi de către elevii școlilor 
din municipiul Tg. Jiu — 
care s-ar putea constitui 
atit in ghizi pentru orien
tarea vizitatorilor, cît și in 
echipe care să vegheze a-

ceste opere — și majorita
tea au o astfel de atitudine 
— ar putea fi cei mat buni 
apărători ai monumente
lor. Obligația organelor 
municipale este însă de 
a gospodări permanent 
parcurile !n care se află 
monumentele, pe măsura 
exigentelor pe care le im
pune inestimabila lor va
loare.

Smochingul 
nu acoperă lipsa 

de curățenie 
și proasta 

gospodărire
în centrul Tg. Jiului 

tronează modernul com
plex turistic „Gorjul" (ho
tel, restaurant, linie de 
autoservire, grădină etc.). 
E frumos și nou — nu-s 
declt patru ani de cind a 
fost dat în folosință. Dar, 
tn special restaurantul, este 
la propriu și la figurat 
degradat. Barul din holul 
hotelului, care este și așa 
destul de mic, e trans
format în fiecare seară, de 
amatori de „distracții" cu 
cafea și coniac, intr-un 
spațiu în care se atentează 
atit la liniștea pasagerilor, 
cit și la civilizația publică. 
Nici în restaurant nu te 
întîmpină o atmosferă mai 
ospitalieră. Nu o dată ținu
ta personalului (ghiulurile 
de pe mina ospătarului 
Gh. Tululanu nu pot as
cunde o barbă nerasă de 
trei zile) te tace să crezi

Accesul in parcul orașului, la operele Iul Brâncuși, se face peste adevârați „munți"
de... pămint Foto : E. Dichiseanu

că ai greșit Intrarea. în
suși responsabilul. Vasile 
Nedelcu. se prezintă ade
seori în fața cliențiior 
nebărbierit și cu o ves
timentație necorespunză
toare — oglindă fidelă a 
proastei gospodăriri a res
taurantului. Multe din hu
sele scaunelor sînt mur
dare ori rupte, ușile scîr- 
țiie, iar la grupul sani
tar, cu pereți scorojiți 
și murdari, nu găsești nici 
urmă de săpun, prosop sau 
hîrtia igienică. în fața a- 
cestei stări de lucruri nu 
poți să nu te întrebi : ce 
fac organele de control în
sărcinate să-i aducă la or
dine pe cei care degradea
ză serviciile publice ? In
specția sanitară repetă in 
registrul unic de control 
aceleași șl aceleași obser
vații : „La blocul alimen
tar al restaurantului nu se 
respectă regulile de igie
nă". Dar cel ce face ob
servația nu propune si nu 
ia măsurile la care-i dă 
dreptul — șt tl obligă — 
legea, tn ce privește in
specția comercială, ea nu 
face nici măcar atit. Nu 
există nici o dovadă, in
clusiv in registrul unic de 
control, precum că în ulti
mele 8 luni ar ti călcat pe 
aici picior de inspector. 
„De fapt, tn ce mă priveș
te. am fost in acest res
taurant — ne asigură Ilie 
Nfcoleescu. adjunctul in- 
soectorului-șef — dar 
n-am constatat probleme 
deosebite". Așadar, unii 
văd șl nu Iau măsuri, alții 
se fac că nu văd (să ne 
mai mire fantul că aici au 
fost In ultimii ani un șir de 
delapidări care au păgubit 
serios averea statului T), 
iar serviciile și gospodă
rirea restaurantului se 
prezintă oa într-o „bombă" 
oarecare.

C. PRIESCU 
Dumitru PRUNA
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Au îndeplinit 
planul cincinal

• Colectivul întreprinderii de po
duri din beton — Giurgiu, județul 
Ilfov, și-a îndeplinit integral toți in
dicatorii de plan din actualul cinci
nal cu 8 luni și 8 zile înainte de ter
men. Pînă la sfîrșitul acestui an se 
prelimină realizarea unei producții 
suplimentare în valoare de 117 mi
lioane lei. (Alexandru Brad)

• Apropierea sărbătorii muncii de 
la 1 Mai este marcată în județul 
Vrancea de noi succese în întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen. în ulti
mele zile, alte două unități — între
prinderea de dispozitive, ștanțe, ma
trițe și scule așchietoare din Focșani 
și întreprinderea chimică din Mără- 
șești — au anunțat îndeplinirea sar
cinilor actualului cincinal. Pină la 
sfîrșitul anului, cele două întreprin
deri vor realiza o producție suplimen
tară de aproape 400 milioane lei. 
(Dan Drăgulescu)
• Colectivul întreprinderii „Texti

la” Cisnădie, una din cele mai mari 
și prestigioase unități ale industriei 
noastre ușoare, a raportat la 21 apri
lie îndeplinirea integrală a planului 
cincinal la producția-marfă. Prin do- 
bîndirea acestui succes au fost create 
condițiile ca, pină la sfîrșitul anului, 
să fie realizată o producție suplimen
tară de țesături textile și covoare în 
valoare de 690 milioane lei. (Nicolae 
Brujan)
• în marea întrecere socialistă des

fășurată în cinstea zilei de 1 Mai, 
oamenii muncii din județul Bihor 
continuă să înregistreze succese în
semnate. Zilele acestea, colectivul 
întreprinderii „Drum nou" din mu
nicipiul Oradea a raportat îndepli
nirea sarcinilor de plan din actualul 
cincinal. Este cea de-a 14-a unitate 
economică din această parte a țării 
care și-a onorat sarcinile cincinalului 
înainte de termen. (Dumitru Gâță)

• întreprinderea de bere „Timișo
reană" este cea de-a 15-a unitate e- 
conomică din județul Timiș care a- 
nunță realizarea înainte de termen a 
sarcinilor de producție din actualul 
cincinal. în perioada care a mai ră
mas pînă la finele anului, colectivul 
de aici va realiza o producție supli
mentară față de prevederile cincina
lului de 84 milioane lei. (Cezar Ioana)

Prin autoutilare — 

importante economii
La 105 milioane lei se ridică va

loarea celor 5 400 de mașini, utilaje 
si dispozitive realizate în ultimul an 
de întreprinderile industriale din 
județul Prahova. în cadrul progra
mului de autoutilare. Prin realizarea 
cu forte proprii a acestor produse, 
întreprinderile prahovene și-au redus 
în bună măsură importurile.

(Agerpres)

ÎNTRE 11 Șl 18 MAI

A doua ediție a Tîrgului internațional 
de bunuri de consum—București

La mijlocul lunii viitoare — între 11 și 18 mai — capitala 
țârii noastre va fi gazda celei de-a doua ediții a Tîrgului 
internațional de bunuri de consum. în legătură cu'această 
manifestare, ing. Remus BRAD, directorul întreprinderii de 
tîrguri și expoziții București, răspunzînd la întrebările redac
torului nostru, Petre Nedelcu, a făcut următoarele precizări :

Se cuvine remarcată ampla par
ticipare a expozanților români și 
străini Din tara noastră vor ex
pune, pe o suprafață de 11 000 mp, 
întreprinderi din 10 ministere și or
gane economice centrale, între care: 
Ministerul Industriei Ușoare, Mi
nisterul Industriei Chimice, Ministe
rul Industriei Con
strucțiilor de Ma- 
șini-Unelte și Elec
trotehnicii, Ministe
rul Economiei Fo
restiere și Materiale
lor de Construcții, 
Ministerul Agricul
turii, Industriei Ali
mentare și Apelor, 
UCECOM. Pe celelal
te spații, de 6 000 mp, 
vor fi prezente pro
dusele firmelor de 
peste hotare. Opt țări 
vor avea o par
ticipare oficială (Bul
garia, Cehoslovacia, 
Cuba, R. D. Germa
nă, R.F.G., Italia, Po
lonia, U.R.S.S.). Con
comitent, vor Înfă
țișa produsele lor 
numeroase firme din 
alte țări, cum sint
Anglia, Elveția, Japonia, R.S.F. Iugo
slavia, Liban, Nigeria, Portugalia 
etc. tn total, vom putea saluta pre
zenta la TIBCO '75 a peste 120 de 
firme din 17 țări. Unele întrețin 
relații comerciale sau de cooperare 
cu România, iar altele vor fi prezente 
pentru prima oară la București în 
cadrul Tîrgului internațional de bu
nuri de consum.

Alături de grupele de produ
se prezentate și la ediția anterioară 
a tîrgului, la TIBCO ’75 vor fi ex
puse și produse agroalimentare, 
prelucrate și neprelucrate ; pro
duse și materiale pentru dotarea 
și amenajarea școlilor, spitalelor și 
hotelurilor ; articole și vehicule pe 
două roti pentru turism : instru
mente, aparate și utilaje pentru 
microlaboratoare școlare și medicale 
ș.a. ; produse ale industriei de amba
laje, pentru toate domeniile de acti
vitate ; aparate și instrumente medi
cale și de optică medicală ; utilaje și

Chimiștii din Săvinești 
confruntă mîndri angajamentele cu realizările

ȘI-AU PROPUS SĂ REALIZEZE 
PESTE PLAN ÎN ACEST AN :

• producție globala — 120 
MILIOANE LEI

• melanâ — 600 TONE
• fire relon — 300 TONE
• rețele cord — 200 TONE
• beneficii — 18 MILIOANE 

LEI

Să reflectăm puțin asupra acestor 
date. O primă constatare : harnicii 
chimiști de la Combinatul de fire și 
fibre artificiale Săvinești, hotăriți să 
dezvolte rezultatele.de prestigiu din 
anii anteriori, și-au asumat și în a- 
cest an angajamente deosebit de mo
bilizatoare in întrecere. Ei au hotărît 
să depășească — și încă substanțial 1 
— toți indicatorii producției fizice. în 
condițiile creșterii eficienței econo
mice. în al doilea rînd. se desprinde 
clar că angajamentele sint realiste, 
că încă din primele săptămîni ale a- 
cestui an chimiștii din Săvinești au 
trecut, cu toată fermitatea, la înfăp
tuirea lor, realizînd, în ansamblu, cu 
mult peste ponderea cuvenită trimes
trului I, din angajamentul anual. 
•Cum s-a ajuns la aceste rezultate și 
care sint perspectivele pentru ampli
ficarea lor în continuare ? Unele a- 
mănunte ne sînt furnizate de către 
inginerul- Dumitru Stănescu. directo
rul general'al combinatului.

— Din capul locului trebuie să 
precizez că, prin măsurile luate de 
către comitetul oamenilor muncii și 
organizațiile de partid, aproape fie
care din cei peste 12 000 de chimiști 
de pe platforma noastră cunosc foar
te bine ce au de făcut. Cunosc capa
citatea maximă a instalațiilor și mo
dul în care aceasta trebuie cît mai 
bine folosită, cunosc normele de con
sum la materii prime, combustibil și 
energie, pe fiecare unitate de produs, 
indicii de calitate, termenele de li.- 
vrare către beneficiari și altele. In a- 
ceste condiții, fiecare chimist este nu 
numai un bun executant al progra
mului de producție, ci și un destoinic 
coautor la elaborarea unor noi măsuri 
și tehnologii menite să ducă la îm
bunătățirea activității economice. 
Ne-am angajat să realizăm oină la 
sfîrșitul anului o producție suplimen
tară de 120 milioane lei. După pri
mul trimestru pot snune că vom avea 
un an bun și că acest angajament va 
fi cu siguranță depășit. Afirm aceasta 
bizuindu-mă pe faptul că rezervele 
interne ale producției, posibilitățile 
de îmbunătățire continuă a activității 
noastre nu au fost epuizate.

într-adevăr. harnicul colectiv al 
chimiștilor din Săvinești se află în- 
tr-o permanentă căutare pentru pu
nerea în valoare a noi posibilități de 
creștere a producției și productivită

mașini pentru producția de bunuri 
de consum realizate în industriile 
textilă, confecții, marochinărie. ali
mentară ș.a. ; mașini și utilaje pen
tru industria materialelor plastice, 
industria chimică, pentru producția 
de bunuri de consum. In acest fel, 
s-a creat posibilitatea ca TIBCO ’75 

să constituie un ex
celent prilej pentru 
un contact direct al 
vizitatorilor cu oferta 
românească de măr
furi de consum, ca 
și de utilaje și mașini 
ce produc aceste 
mărfuri, cu expona
tele respective din 
celelalte țări, ceea 
ce — în mod si
gur — va stimula 
schimburile comer
ciale și cooperarea 
tehnico-științifică in
ternațională.

Este cunoscut că 
mărfurile de consum 
realizate în România 
se bucură de frumoa
se aprecieri peste ho
tare, ocupînd un loc 
important în cadrul 
exportului țării noas

tre. De asemenea, fiecare din țările și 
firmele participante la tîrg a înregis
trat rezultate de prestigiu în acest 
domeniu. Acestea sint premisele ce 
ne determină să așteptăm ca ac
tuala ediție a tîrgului să înre
gistreze un succes sigur. Miile de 
exponate ce vor înfățișa tocmai cele 
mai diverse realizări în domeniile 
industriei bunurilor de consum și 
utilajelor care produc aceste bunuri 
vor prilejui expozanților o infor
mare largă, o documentare concretă, 
posibilități de ofertare și de con
tractare cu totul deosebite. TIBCO 
’75 va prilejui astfel cunoașterea 
nemijlocită a produselor și a posi
bilităților de export ale țării noas
tre și ale participanților de peste 
hotare, va constitui un cadru priel
nic pentru perfectarea de noi con
tracte și tranzacții comerciale, re
ciproc avantajoase.

Șl AU REALIZAT, PESTE PLAN, 
ÎN PRIMUL TRIMESTRU :

• producție globală — peste 
60 MILIOANE LEI (50% 
din angajamentul anual)

• melană — 220 tone (38%) 
e fire relon — 65 TONE (23%)
• rețele cord — 40 TONE
• beneficii — 6 MILIOANE

LEI (33%)

ții muncii, de ridicare a eficienței e- 
conomice.

— Cu numai cîteva zile in urmă — 
ne spunea maistrul Andrei Alexan
dru, secretar al comitetului de partid 
de la fabrica „Melana 4“ — aceste 
căutări s-au soldat cu hotărîrea una
nimă a colectivului de aici ca, prin 
respectarea strictă a disciplinei teh
nologice, să reducă consumul de car
bonat de etilenă cu cîte 10 kg la fie
care tonă de fibră. Numai pe seama 
reducerii consumurilor specifice de 
carbonat de etilenă și acrilonitril 
vom realiza o economie în valoare de 
4,6 milioane Iei. Ne-am angajat să 
realizăm aceste economii si le vom 
realiza întocmai, convinși fiind că 
prin aceasta ne sporim contribuția la 
creșterea venitului național, izvorul 
dezvoltării țării și al vieții noastre 
mereu mai bune.

Așa cum ne-am putut convinge la 
fața locului, un rol hotărîtor în dina
mizarea întrecerii îl are munca poli
tică.

— Munca politică și educativă des
fășurată de organizațiile de partid 
este concretă, la obiect, strins legată 
de îndeplinirea sarcinilor eCbnomice 
— ne spunea tovarășul Ion Leț, se
cretar al comitetului de partiji pe 
combinat. Pe drept cuvint se zice că, 
la noi, chimiștii fac totul in deplină 
cunoștință de cauză. Tocmai pentru 
a adinei acest proces de cunoaștere, 
am afișat, la locuri vizibile. 63 
seturi de machete cu grafice și cal
cule privind eficiența economică, fo
losirea cu grijă a materiilor prime, a 
timpuri lucru, a instalațiilor -«țc. 
Fiecârș set din aceste- machete expli
că, ' pe înțelesul tuturor. . i avantajele 
cîștigării unui minut în funcționarea 
Instalațiilor, reducerii cu 1 la sută a 
consumului de acrilonitril. ce înseam
nă economisirea unui kWh pe fiecare 
tonă de produs, cu cît echivalează re
ducerea staționărilor cu numai un 
minut la fiecare instalație si altele. 
Stimularea și promovarea inițiative
lor valoroase, popularizarea cu regu
laritate prin gazetele de perete, prin 
intermediul agitatorilor și al stației 
de radioamplificare a fruntașilor — 
sînt tot atîtea forme ale muncii po
litice de masă pe care le folosim cu 
bune rezultate în sprijinul producției.

Realizările de pînă acum, modul în 
care se acționează în prezent la ni
velul fiecărei secții si organizații de 
partid pentru a asigura o bună des
fășurare a întrecerii, a îndeplinirii 
planului și a angajamentelor dau ga
ranția că bilanțul muncii va fi de la 
o lună la alta tot mai bogat în fapte.

Ion MANEA 
corespondentul „Scinteii"

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
„GRIVIȚA ROȘIE" DIN CAPI

TALA este una din marile între
prinderi constructoare de utilai chi
mic din tara noastră. O unitate 
complexă, pe structura căreia este 
grefată și Centrala industrială de uti
laj tehnologic chimic, petrolier și mi
nier. Fiecare instalație produsă aici 
constituie un unicat. Metalul deține o 
pondere de circa 95 la sută în alcătui
rea utilajelor tehnologice fabricate 
aici și. tocmai de aceea, problema e- 
conomisirii acestei materii prime 
prețioase este privită ca o sarcină de 
prim ordin.

La sugestia ing. Gheorghe Padu
raru. locțiitorul secretarului comitetu
lui de partid al întreprinderii, ara 
inceput raidul in secția cazan- 
gerie. deoarece aici se utilizează cele 
mai mari cantități de metal. 
Remarcăm : croirea combinată, com
plexă — din care rezultă mari eco
nomii de metal — a devenit o me
todă preponderentă. La secțiile sculă- 
rie, turnătorie, forjă, sectoarele de 
depozitare, de debitare ș.a. se constată 
aceeași ordine și disciplină în 
folosirea metalului. Diferite calcule 
și comparații, discuțiile purtate cu 
numeroși muncitori, tehnicieni și 
ingineri din secții relevă atît pro
gresele făcute în domeniul economi
sirii tablei și a altor laminate, cît 
și unele probleme specifice pro
ducției de unicate, de instalații teh
nologice complexe, legate de nor
marea, aprovizionarea si gospodări
rea metalului.

Mai întii. iată exprimate sintetic 
unele din realizările colectivului u- 
zinei in domeniul utilizării depline 
a metalului :

• tn primele trei luni din acest 
an s-au economisit circa 150 de tone 
de metal prin debitarea judicioasă a 
tablelor și profilelor (30 de tone)\ re
ducerea consumurilor în comparație 
cu cele din proiectele de execuție (25 
tone), folosirea metodei de croire ra
țională a formatelor (65 de tone), u- 
tilizarea deșeurilor recuperabile (20 
tone). In eurînd va intra in funcțiune 
o instalație de debitare după desen, 
cu celulă fotoelectrică, care — pe 
lingă alte avantaje — asigură adaosuri 
minime de prelucrare, deci contribuie 
la economisirea metalului.

• Pină acum s-au elaborat 4 șarje 
de otel inoxidabil din deșeuri de 
„inox" — in total, circa 20 de tone 
— din care se confecționează echi
pament de completare, de mare fi
nețe tehnică. Dezvoltînd această ex
periență. conducerea centralei a ho- • 
tărit ca deșeuri le de „inox" din 
unitățile componente să nu mai 
fie vîndute la fier vechi, ci să fie 
strînse și valorificate superior La

În județul Ilfov 
s-a încheiat semănatul 

porumbului
Tntr-o telegramă adresată C.C. al 

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul județean Ilfov, al P.C.R. și 
consiliul popular județean raportează 
conducerii partidului că oamenii 
muncii din agricultura de stat și co
operatistă a județului au încheiat 
însămînțarea porumbului pe întreaga 
suprafață de 198 571 hectare.

În funcțiune, 
în industria chimică
PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 

„Scinteii", Ion Manea). — Tn cadrul 
Combinatului de îngrășăminte azo- 
toase de pe platforma chimică Săvi
nești a început să producă noua fa
brică de uree, cu o capacitate de 
300 000 tone pe an. Fabrica este do
tată cu utilaje de înaltă * tehnicitate, 
realizate aproape în întregime de că
tre industria noastră constructoare 
de mașini și în cadrul acțiunii de 
autoutilare. După cum ne-a spus 
ing. Mihai Vicol, directorul combi
natului, prin intrarea în funcțiune a 
acestei importante capacități de pro
ducție au fost create condiții pentru 
ca agricultura noastră să primească 
încă din aceste zile cantități și mai 
mari de îngrășăminte chimice.

PITEȘTI (Corespondentul „Scin
teii", Gheorghe Cîrstea). — Pe plat
forma petrochimică de la Pitești a 
intrat în funcțiune, la 21 aprilie, fa
brica de polietilenă de joasă presiu
ne, unitate industrială realizată în 
cooperare cu firma japoneză „Mit
sui". Noua fabrică, al cărei proces 
tehnologic este complet automatizat, 
are o capacitate anuală de 30 000 
tone de polietilenă de mare densi
tate, ce se folosește la fabricarea di
feritelor tipuri de ambalaje și reci
piente necesare industriei alimenta
re. cosmetice, farmaceutice, chimice, 
pentru realizarea unei game variate 
de obiecte de uz casnic.

0 producție suplimentară 
de 2,7 miliarde lei

Cei peste 400 000 . muncitori, ingi
neri și tehnicieni care lucrează în u- 
nitățile Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele au reușit 
să realizeze de la începutul anului 
pină acum o producție suplimentară 
evaluată la 2,7 miliarde lei. Această 
importantă realizare a constructori
lor de mașini grele ridică valoarea 
producției, obținute peste plan de la 
începutul acestui cincinal, la aproa
pe 12 miliarde lei. spor concretizat în 
tractoare, locomotive Diesel-hidrau- 
lice, instalații de foraj, unități de 
pompare, combine pentru recoltarea 
cerealelor, poduri rulante, autoturis
me etc. De menționat că, pînă la a- 
ceastă dată, o serie de unități din a- 
ceastă ramură, printre care „Auto- 
mecanica" din Mediaș. întreprinde
rea mecanică Oradea, întreprinderea 
de utilai chimic Ploiești, între
prinderea mecanică de utilaj tehno
logic Moreni. întreprinderea de va
goane Carâpa I au realizat integral 
sarcinile de plan ale cincinalului.

„Grivița roșie", ceea ce ridică va
loarea tonei de „inox" de 5—6 ori.

• De un an s-a trecut Ia recupe
rarea ștraifurilor de metal (este 
vorba de table și profile rezultate 
din procesul tehnologic, mai ales de 
la cazangerie) : în acest scop, la de
pozitul din str. Glăditei din Bucu
rești (datorită. în mare măsură, teh
nicianului principal Sebastian Rizea) 
s-a înființat o bază a uzinei bucu- 
reștene pentru desfacerea resturilor 
de metal. Anul trecut s-au valorifi
cat prin depozit 600 tone tablă, care 

ECONOMISIREA METALULUI
„Grivița Roșie" iși invită colaboratorii la un schimb de păreri, dar mai ales 
la măsuri concrete, imediate, pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite 

de conducerea partidului in acest domeniu

altădată se arunca la fier vechi. Iar 
in trimestrul I a.c. — 200 tone.

• Concomitent cu Intensificarea 
acțiunilor tehnice și organizatorice 
pentru valorificarea superioară a me
talului, la „Grivifa roșie" un accent 
deosebit se pune pe stimularea mate
rială a muncitorilor potrivit normelor 
legale în vigoare. Contabilul șef al în
treprinderii. Florentin Vișan, ar
gumentează prin numeroase exem
ple : trei ajustori de la sculă- 
rie au încasat ca premii. anul 
trecut. 3 781 lei pentru economisirea 
a 4.05 tone tablă : șase cazangii, 
pentru economii de 11 250 kg tablă 
și 400 metri liniari teavă. au benefi
ciat de premii in sumă de 20 700 lei ; 
patru strungari și ajustori de la scu- 
lărie au economisit 287,5 kg otel ra
pid și au primit 5 319 lei drept re
compensă.

Consemnînd aceste rezultate, adău
găm că un sondaj in rindul a 24 de 
lucrători din producție ai întreprin
derii a dat la iveală noi rezerve de 
economisire a metalului. Le prezen
tăm succint. Este vorba de : reduce
rea adaosurilor de prelucrare la pie
sele liber forjate și turnate ; refolosi- 
rea matrițelor din oțeluri speciale; 
utilizarea epruvetelor din metal 
(eșantioane supuse încercărilor de la
borator) ; extinderea planurilor com-

In marea întreprindere brașoveanâ, pe linia de montaj — un nou lot de tractoare U—45 Foto : E. Dichiseanu

SEMĂNATUL PORUMBULUI
ÎN CÎMPIA DE VEST A ȚĂRII

se desfășoară, in general, bine, iar măsurile luate garantează 
Încheierea lucrărilor in timp optim

După cum rezultă din datele centralizate Ia Ministerul Agriculturii, 
suprafețe mai mari de însămintat cu porumb — avînd in vedere zonele 
mari cultivatoare — se află în județele situate în Cimpia de Vest a 
țării. Este explicabil : ploile au împiedicat, in oarecare măsură, des
fășurarea lucrărilor. Important este ca acum, cînd in această zonă 
timpul s-a îmbunătățit, să se lucreze cu toate forțele. Urmărind stadiul 
lucrărilor in cooperativele agricole de producție din trei județe înve
cinate a rezultat că ieri, 24 aprilie, mai erau de insămințat suprafețe 
apreciabile : Arad — peste 30 000 hectare ; Bihor — peste 36 000 hec
tare ; Timiș — aproape 37 000 hectare. Vitezele zilnice de lucru, calcu
late de direcțiile agricole respective în funcție de dotarea tehnică, vor 
trebui depășite, astfel incit semănatul porumbului să se încheie in 
limitele timpului optim. Ce se întreprinde in această direcție ?

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT
Arad. Datorită măsurilor tehnice 

și organizatorice luate de organele 
județene, viteza zilnică planificată la 
insămințat in întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele agricole a 
fost depășită, în medie, cu 2 000 ha. 
Ca urmare, din cele 86 000 ha destina
te culturii porumbului în cooperati
vele agricole au fost însămînțate, 
pînă la 24 aprilie, 55 700 ha. Unitățile 
care fac parte din consiliul inter- 
cooperatist Socodor au încheiat 
semănatul porumbului, iar coope
ratorii au trecut la efectuarea 
altor lucrări de sezon, și în spe
cial la prășitul sfeclei de zahăr. Alte 
12 cooperative agricole, printre care 
cele din Aradu-Nou, Peregu-Mic, 
Iratoșu, Munar, „Șiriana" și „Podgo
ria" din Siria, Ineu, Caporal Alexa 
etc., au încheiat această lucrare. „In- 
cepînd de azi — ne informa ing. Pe
tre Glăvan, directorul direcției agri
cole — am procedat la mutarea unor 
forțe mecanice — în Special a semă
nătorilor — din unitățile care au în
cheiat semănatul în cele1 în. care, din 
cauza timpului nefavorabil, lucrările 
au întîrziat. Asemenea mutări de u- 
tilaje s-au efectuat de Ia Socodop, 
Curtici și Nădlac la cooperativele a- 
gricole din Cernei, Mișca și Săvîr- 
șin. Apreciem că vom încheia semă
natul porumbului în decurs de 4 
zile".

Constantin S1M1ON
Timiș. La ședința lărgită a birou

lui Comitetului județean de partid din 
seara zilei de 21 aprilie s-a analizat 
stadiul însămînțării porumbului și 
au fost stabilite, totodată, măsuri 
concrete menite să intensifice se
mănatul. Astfel, în vederea utili
zării raționale, cu maximum de ran

plexe de croire Ia fabricarea tuturor 
utilajelor tehnologice ș.a. Fiecare din 
cei 24 de lucrători care au participat 
la sondajul nostru poate oferi soluții 
concrete Dentru valorificarea deplină, 
suoerioară. a metalului. Rămîne ca 
organizațiile de partid, conducerile de 
secții si sectoare, comitetul oameni
lor muncii al uzinei să le fructifice 
integral și cît mai degrabă.

Anul trecut. întreprinderea „Gri- 
vita roșie" a economisit 634 tone de 
metal, iar pentru acest an se preco
nizează economii de circa 300 tone 
(in Drimul trimestru, economiile în

sumează 150 de tone de metal). Anul 
trecut, uzina a dispus de un consum 
normat de 27 496 tone (a utilizat 
26 782 tone metal) și pentru acest an 
are stabilit un consum normat de 
24 500 tone si a solicitat 27 000 tone 
de metal. Anul trecut — economii ; 
anul acesta — mari depășiri fată de 
consumul normat. De ce ? „Cererea 
suplimentară de metal se datorează 
structurii fabricației de utilaje teh
nologice în acest an" — apreciază 
ing. Sandu Gabriel. Si adaugă : „Dar 
nu numai structurii fabricației...".

Deci, cum se normează consumurile 
de metal în cazul producției de utilaje 
tehnologice ? Redăm cîteva din răs
punsurile primite :

Ing. Barbn Dumitrache Criveanu, 
șeful serviciului aprovizionare teh- 
nico-materială al întreprinderii : 
„Necesarul de materiale pentru rea
lizarea unui utilai tehnologic se în
tocmește cu aproximație, sub formă 
de consum informativ de materiale 
(C.I.M.). de către proiectanții bene
ficiarului. dar ei nu tin seama de 
posibilitățile tehnologice ale intre- 
prinderii, și nici de norma de 
consum din planul de stat. La primi
rea proiectului, tehnologii întreprin
derii lansează in fabricație utilajul 
încadrat în norma de consum, 
iar restul de materiale coman
date și aprovizionate pe bază de 

dament, a utilajelor s-a prevăzut ca 
pregătirea terenului să se facă in 
cea mai mare parte în timpul nop
ții, apelîndu-se la cooperatorii care 
știu să conducă tractorul, la combi
ner! și la mecanicii de ateliere. Pro
gramul de lucru pentru fiecare semă
nătoare a fost fixat între orele 5 di
mineața și 8 seara. Pentru asigurarea 
unui pat germinativ bun. întreaga ac
tivitate se desfășoară sub suprave
gherea nemijlocită nu numai a ca
drelor tehnice din unitățile agricole, 
ci și a specialiștilor de la direcția 
agricolă și alte instituții județene cu 
profil agricol, care au fost detașați în 
unități pe toată durata însămînțări- 
lor. Ce rezultate au fost obținute în 
urma aplicării acestor măsuri ? Tn 
cursul zilei de marți, 22 aprilie, de 
exemplu, pe ogoarele județului Ti
miș s-a lucrat cu toate forțele. Mai 
multe unități, printre care întreprin
derile agricole de stat Grabăț și Te- 
remia Mare, cooperativele agricole 
Sag și Ciarda Roșie au încheiat a- 
ceastă lucrare. Datorită începerii lu
crului odată cu ivirea zorilor și înce
tării lui seara tîrziu, ritmul la se
mănat a crescut foarte mult. Numai 
în cursul zilei de marți a fost însă- 
mînțată o suprafață de peste 15 000 
ha cu porumb, din care 9 000 ha în 
cooperativele agricole. După cum 
am fost informați la direcția agri
colă, prin aplicarea măsurilor sta
bilite de comitetul județean de partid 
sint create condiții ca semănatul po
rumbului să se încheie în limitele 
timpului optim.

Cezar IOANA
Bihor. Atît la șes, cît și în zonele 

deluroase ale județului Bihor, după o 
întrerupere datorată scăderii tempe

C.I.M. devine disponibil în stocul u- 
nitătii. Circa 15 la sută din metalul 
comandat și aprovizionat nu intră in 
componenta utilajului construit. Pen
tru a pune capăt, acestei risipe, aces
tei imobilizări de metal, s-ar impune 
ca prevederile referitoare Ia aprovi
zionarea cu metal să se stabilească 
pe baza proiectelor de execuție, de 
către tehnologii întreprinderii, și nu 
înaintea elaborării proiectelor".

Ing. Ion Simionescu, adjunct al 
șefului, serviciului tehnic al centra
lei : „Nu putem vorbi de o normare 
riguroasă a consumurilor atîta timp 

cît nu se respectă, de către între
prinderile siderurgice, normativul 
comun aprobat de miniștrii industriei 
chimice, industriei constructoare de 
mașini grele si industriei metalurgice 
privind gama sortimentală de metal, 
normativ întocmit in urmă cu un an 
și jumătate".

Despre ce este vorba ? Prin nor
mativul amintit, de la 1118 mărci șî 
dimensiuni de otel s-a ajuns doar la 
187. Proiectanții prevăd in proiectele 
de execuție oțel din rindul celor 187 
mărci și dimensiuni, dar — de multe 
ori — intreprinderile nu au de unde 
să le achiziționeze, deoarece unită
țile siderurgice nu le produc. Una 
se prevede si alta se realizează in 
practică.

Ne adresăm, tn finalul anchetei, 
tovarășului Pompiliu Albu. inginer 
șef al Întreprinderii „Grivița roșie".

— Răspundeți de pregătirea fabri
cației utilajelor tehnologice, de eco
nomicitatea producției.

— Să analizăm lucrurile .sistema
tic. Noi nu proiectăm, nu elaborăm 
proiecte de execuție. Deci, nu putem 
întreprinde nimic, din faza de pro
iectare. pentru reducerea consumu
rilor de metal. To-mai de aceea, in 
curind urmează să fie obținută apro
barea pentru reînființarea gru
pei de constructor-șef a uzinei, 
pentru a putea asigura in întreprin

raturii, semănatul porumbului a fost 
reluat cu toate forțele. După cum 
am fost informați la direcția agricolă 
județeană, in toate zilele acestei săp
tămîni s-a lucrat intens. In primele 
patru zile din această săptămînă vi
teza zilnică la semănat a depășit 5 000 
ha. Ca urmare, s-a reușit să se re
cupereze, în parte, întîrzierile la se
mănat determinate de evoluția tim
pului. Se face totul ca semănatuj să 
se încheie în limitele timpului optim. 
La Șimian, de exemplu — locali
tate situată în nordul județului — se 
lucra La lumina farurilor. „Astă seară 
— spunea inginerul-șef Ioan Pre- 
cup, prezent alături de mecaniza
tori — însămînțăm ultimele supra
fețe din cele 350 ha prevăzute a 6e 
cultiva cu porumb". Mei înainte 
ne-am oprit și la cooperativa agricolă 
Valea lui Mihai. Din cele 605 ha pre
văzute a se cultiva cu porumb, fuse
seră deja insămințate peste 550 ha. 
„Timp de aproape două săptămîni,' 
temperatura scăzută din sol ne-a im-, 
piedicat să însămînțăm — ne-a de
clarat Francisc Kadar, directorul 
S.M.A. Valea lui Mihai. Acum. în
călzirea vremii, organizarea temei
nică a muncii și buna folosire a trac
toarelor șl utilajelor agricole vor 
permite ca pină duminică toate uni
tățile din raza consiliului intercoope- 

, ratist Valea luj Mihai să încheie în- 
sămințarea porumbului pe întreaga, 
suprafață planificată." De asemenea, 
în cooperativele agricole care fac par
te din consiliu] intercooperatist Să- 
cueni, însămînțarea porumbului se 
apropie de sfirșit. La cea din Săcu- 
ieni, de exemplu, paralel cu efortul 
de a însămînta porumbul mai repede 
și mai bine, se manifestă o deosebită 
grijă pentru executarea lucrărilor de 
întreținere la sfecta de zahăr, floa- 
rea-soanelui și la alte culturi. 
Miercuri dimineața am constatat a- 
ceeași bună organizare și hotărire de 
a termina însămînțările cît mai re
pede și în unități agricole situate în 
zona Beiuș. „Vremea s-a încălzit ușor 
și la noi — spunea ing, Lazăr 
Berindan, directorul S.M.A. Beiuș.
Am reluat lucrul cu toate forțele.' 
Sînt asigurate toate condițiile ca1 să 
terminăm în cîteva zile semănatul 
porumbului. Prin urmare, în județul 
Bihor, atît în zonele de șes. cit și 
Ia deal se lucrează intens la semăna
tul porumbului.

Dumitru GAȚA

dere proiectarea instalațiilor tehno
logice. Avantajele in domeniul gos
podăririi metalului sînt certe : se 
folosesc în totalitate formatele de 
tablă existente in stoc sau care se 
aprovizionează, precum și disponibi
litățile ; se previne „avalanșa" de 
proiecte, cum s-au petrecut lucruri
le în acest început de an (proiecte 
cu consumuri aproximative, cu une
le inexactități), ceea ce a dus la per
turbarea fabricației și a aprovizionă
rii cu metal ; se elimină pierderile 
din acest prețios material aj econo
miei.

— Problema e complexă...
— Este, și de aceea v-am sugera 

să realizăm, prin intermediul „Scin
teii". o „masă rotundă"...

— Cine să participe 7
— Proiectanții. care aparțin bene

ficiarilor. noi. producătorii utilajelor 
tehnologice, furnizorii de metal, alti 
factori cu răspunderi în acest dome
niu. Mă gîndesc la faptul că in șe
dința Comitetului Politic Executiv 
— am aici ziarul — s-a subliniat, 
citez : „O atenție deosebită trebuie 
acordată consumurilor de metal. In 
acest sens, să se adopte măsuri de 
organizare optimă a aprovizionării 
cu metal, astfel incit acesta să fie 
cit mai bine gospodărit”.

— Ce ați solicita proiectanților ?
— Să conlucreze îndeaproape cu 

noi, producătorii de utilaje teh
nologice ; să fie realiști în pro
iectarea instalațiilor ; să nu pre
vadă. de pildă — 15 sau 20 de gro
simi de tablă tntr-un proiect, gro
simi care variază intr-o gamă de 8 
milimetri, întrucit aceasta nu se jus
tifică nici tehnic și nici economic, 
în schimb, încurcă aprovizionarea ; 
să calculeze foarte bine consumurile 
de metal și să nu fie rupți de pro
ducție, ca acum...

— Si furnizorilor de metal ?
— Furhizorii spun că asimilează oțe

luri superioare. De multe ori reu
șesc, și apreciem rezultatele lor. Dar 
uneori, la noile oteluri asigură com
poziția chimică, nu insă și caracte
risticile de bază, ca : reziliehța 
temperaturii scăzute sau limita teh
nică de fluaj. Drept urmare, fără a- 
ceste însușiri oțelurile superioare 
se dovedesc a fi obișnuite. Apoi, nu 
înțeleg de ce de la unii furnizori in
terni primim metal care nu corespun
de cotelor solicitate și nu are însuși
rile calitative prescrise în contracte.

Sint probleme care, la „masa ro
tundă" ce ni s-a sugerat, credem că 
vor fi abordate cu răspunderea cu
venită. Punem paginile „Scinteii" Ia 
dispoziția celor invitați pentru a-și 
exprima punctul de vedere !

Petre NEDELCU j

rezultatele.de
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O experiență interesantă în antrenarea 
cadrelor didactice de stiinte sociale / * 
la munca politică din întreprinderi

• Pentru a doua oară In lunga ss 
activitate, echipa Derby County a 
cucerit titlul de campioană de fotbal 
a Angliei. Cu o etapă înainte de ter
minarea campionatului. Derby con
duc® detașat în clasament. 

întilnire la Ambasada U.R.S.S. Primiri la primul ministru al guvernului

în multe «coli și licee se desfășoa
ră o activitate politico-educativă bo
gată, s-a acumulat o experiență va
loroasă in legarea procesului instruc- 
tiv-educativ de practica construcției 
socialiste. Din acest punct de vedere, 
demnă de atenție ni s-a părut ini
țiativa Comitetului municipal de 
partid Drobeta Turnu-Severin de a 
antrena cadrele didactice de științe 
sociale Ia desfășurarea activității po
litice in unitățile economice cu care 
instituțiile de invățămint au strîn- 
se legături. Pentru a afla amănunte 
in legătură cu această inițiativă 
ne-am adresat tovarășei EUGENIA 
MARINCOVICI, secretar al comite
tului municipal de partid.

— Mai intîi rd rugăm să ne 
spuneți in ce condiții a fost or
ganizată această acțiune.

— Necesitatea unei mai largi valo
rificări a potențialului cadrelor di
dactice de științe sociale, a fructifi
cării experienței lor metodice s-a 
ivit în efortul de a îmbunătăți nive
lul teoretic al activității politico-edu
cative din întreprinderi, de a o mo
derniza și perfecționa din punct de 
vedere metodologic. Dezbaterea 
amplă a documentelor aprobate 
de Congresul al XI-lea a dat un nou 
impuls preocupării de a antrena ca
drele didactice de științe sociale la 
activitatea politică din întreprin
deri, tocmai pentru a asigura dez
baterea la un înalt nivel a ideilor 
cuprinse în aceste documente, Însu
șirea și aprofundarea lor temeinică. 
In același timp, acțiunea vine și în 
sprijinul cadrelor didactice. Nu este 
suficient să cerem profesorilor să 
ancoreze predarea științelor sociale 
în problematica concretă a construc
ției socialiste din fiecare județ, tre
buie să-i și sprijinim să o cunoască 
mereu mai bine. Or, ceea ce se realiza 
pînă acum în acest sens — organi
zarea unor vizite în întreprinderi 
sau a unor intîlnirl cu factorii de 
conducere, o dată sau de două ori 
pe an — devenise cu totul insufici

GRAFICĂ DIN CUBA
Expoziția de grafici 

cubaneză contempora
nă deschisă la gale
riile „Căminul artei" 
prezintă citeva dintre 
cele mai recente reali
zări cubaneze din do
meniile afișului, gra
ficii pentru timbre si 
mape de discuri, gra
vurii etc.

Selecția s-a britiritaf l‘ 
mai ales asupra pre
zentării afișului — gen 
prin excelentă mili
tant — care sugerează 
pregnant climatul ge
neral, artistic și idea
tic al Cubei contempo
rane. Afișele expuse 
la „Căminul artei" a- 
testă existenta unei 
ambiante creatoare 
specifice, a unor de
mersuri artistice care 
promovează variate 
modalități de expresie 
in prezentarea unor 
realități dintre cele 
mai caracteristice vie
ții politice si culturale 
cubaneze. Ele vădesc, 
in același timp, pro
funda integrare a pro
gramului fiecărui ar
tist in programul ge
neral al artei cubane
ze. relevă caracterul

activ, militant al a- 
cestui gen ce participă 
efectiv la realizarea 
obiectivelor politice ale 
Cubei revoluționare.

Afișele din expoziție 
sint mărturia unei in
tense și polivalente re
ceptivități. Multiple

a Carnet 
plastic

posibilități. tentative, 
certitudini trăiesc al
ternativ in aceste lu
crări, al căror mesaj 
este dublat de profun
de semnificații uma
niste.

Conștiința artistică 
a creatorilor cubanezi 
se exprimă, in cadrul 
expoziției, nu numai 
in domeniul afișului 
politic, ci și in reflec
tarea, cu mijloacele a- 
celuiași gen. a unor 
variate evenimente 
culturale și sportive. 
Asistăm și aici la o fi
rească înnoire a expre

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionate, competiții
Campionatul național de handbal a 

programat ieri meciurile etapei a 
28-a. Iată rezultatele : feminin : Con
fecția — Universitatea Timișoara 
6—14, Mureșul — Universitatea Bucu
rești 5—6, Constructorul Timișoara — 
Texfila Buhuși 15—12, Universitatea 
Iași — I.E.F.S. 10—8, Sparta Me
diaș — Voința Odorhei 8—14 ; mas
culin : Independența Sibiu — Poli
tehnica Timișoara 26—21, CAROM — 
Dinamo Brașov 9—11, C.S.U. Ga
lați — Universitatea Craiova 23—13, 
Steaua — Universitatea București 
21—18. Universitatea Cluj-Napoca — 
Dinamo 12—13.

Competiția cicliști pentru „Cupa 
F.R.C." a continuat joi cu desfășura
rea unei probe individuale contra- 
cronometru, care a avut loc de-a 
lungul a 20 km pe șoseaua Tunari. 
Cel mai bun rezultat a fost obținut 
de T. Puteriti (Metalul Plopeni) — 
27’07” (medie orară 44,400 km), ur
mat de M. Bădilă (CIBO Brașov) 
— 28’01” și Q. Bonciu (Dinamo) —ÎN CÎTEVA RÎNDURI

• Cu două runde înainte de termi
narea turneului internațional de șah 
de la Lone Pine (California) in cla
sament conduce marele maestru a- 
merican Larry Evans cu 6 puncte. 
Marele maestru român Florin Gheor
ghiu, Zvetozar Gligorici și Pal 
Benkd au acumulat cite 5 puncte fie
care.

• în turneul internațional feminin 
de șah de la Budapesta, după 9 runde 
pe primul loc se află maestra sovie
tică Marta Șui cu 7 puncte, urmată 
de Margareta Juncu-Mureșan (Româ
nia). Gheorghieva (Bulgaria) 5,5 
puncte etc. Margareta Mureșan a 
pierdut partida întreruptă cu Marta 
Șui, iar in runda a 9-a a remizat cu 
Ivanka.
• La Erfurt, tn meci retur pentru 

preliminariile turneului olimpic de 
fotbal, echipa R.D. Germane a învins 
cu scorul de 4—0 (2—0) formația Gre
ciei. 

ent ; ca atare, am urmărit stabilirea 
unei legături permanente intre ca
drele de științe sociale și unitățile 
economice.

— Concret, cum se realizează 
această legătură ?

— în primul rind. profesorii de 
științe sociale conduc cursurile pe 
profilul specialității lor in universi
tățile populare din întreprinderi. în 
același timp, el sprijină efectiv pre
gătirea propagandiștilor, țin lecții 
metodice la cabinetele de științe so-

Din activitatea Comitetului 
municipal de partid 

Drobeta Turnu-Severin

ciale din întreprinderi pe teme care 
solicită nu numai o bună pregătire 
teoretică, ci și deprinderea de a uti
liza un bogat material didactic și o 
aparatură modernă. Asemenea lecții 
au avut loc in mai multe întreprin
deri. de pildă, în legătură cu tema din 
învățămintul de partid intitulată „Di
recțiile de dezvoltare economico-so- 
cială a României in cincinalul viitor șl 
In perioada următoare". în sfîrșit. 
cadrele didactice sprijină acțiuni po
litico-educative pe teme la zi. de
terminate de evenimentele politice 
curente.

Un gen de manifestări politico-e
ducative care și-au evidențiat din 
plin resursele educative sint sim
pozioanele urmate de manifestări ar
tistice comune, organizate săptămî- 
na! Ia casa de cultură, de către școa
la și întreprinderea cu care aceasta 
are legături mai strinse. Participant!: 
tineri muncitori si elevi : vorbi
tori : profesori și factori de răspun
dere din uzine, fruntași in produc
ție : tema : probleme actuale ale vie- 

siei. constatăm o anu
mită economie a mij
loacelor In intenția de 
a transmite lucrărilor 
un maximum de încăr
cătură emoțională, de 
a le face cit mai co
municabile.

Mai puțin reprezen
tată in expoziție (doar 
citeva lucrări), gravu
ra pare g fi.'țddlfl 
nor căutări consecven
te care nu-și propun 
să epateze prin nouta
tea limbajului.

Un sector aparte a 
fost rezervat graficii 
pentru timbre și mape 
de discuri. Stilul exact, 
fără pedanterie, grija 
pentru finisare, acu
ratețea în realizarea 
lor sint duse pină la 
perfecțiunea tehnică a 
limbajului. Aruncind 
o lumină semnificati
vă asupra unui dome
niu al vieții culturale 
din tara prietenă, ac
tuala expoziție consti
tuie o valoroasă con
tribuție la intensifi
carea legăturilor cul
turale romăno-cuba- 
neze.

Marina PREUTU

28’03”. Astăzi are loc a 6-a cursă : 
București — Ploiești, varianta Buf
tea (120 km).

Joi. pe stadionul Giulești. a avut 
loc meciul internațional de fotbal 
dintre echipele de juniori ale orașe
lor București și Ankara. Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 2—0 
(1-0).

în vederea campionatelor europene 
de box de la Katowice (1—8 iunie), 
colegiul de antrenori a alcătuit lotul 
lărgit al selecționabililor. Din lot fac 
parte, printre alții, R. Cosma, Al. Tu
rei (semimuscă), C. Grueseu, Ibra
him Faredin (muscă), M. Țone (co
coș), Gh. Ciochină, P. Ncdelcea, 
G. Pometcu (pană), Simion Cuțov 
(semiușoară), Paul Dobrescu, C, Ho- 
duț (ușoară), V. Zilberman (șemi- 
mijlocie), C. Tîrboi, I. Tirîlă (mijlo- 
cie-mică), N. Chipirog (mijlocie), 
C.- Văran, V. Croitoru (semigrea), 
M. Simon (grea) și alții. Lotul este 
pregătit de antrenorii Ion Popa și 
Tudor Niculescu.

• Turneul Internațional de tenis de 
la Charlote (S.U.A.) a continuat cu 
partidele optimilor de finală, in care 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : Laver — Moore 4—6, 6—4, 6—3 ; 
Tanner — Master 6—2, 6—2 ; Rami
rez — El Shafei 6—4. 6-3 ; Gottfried 
— Holladay 6—2, 6—3 : Fillol - Case 
8—3, 5—7, 6 —t ; Pattison — Maud 
6—3. 6—3 ; Molina — Cramer 6—4, 
6-2.

STMBĂTĂ Șl DUMINICĂ 
Finalele unor campionate 

universitare
întrecerile finale ale unor 

campionate universitare vor 
avea loc la sfirșitui acestei săp- 
tămîni, cu participarea a circa 
300 de studenți și studente din 
toate centrele universitare. După 
cum am aflat de la serviciul de 
educație fizică și sport a! Mi
nisterului Educației și Invățâ- 
mîntutui. finalele sint progra
mate : la București (gimnastică 
modernă). Iași (judo). Poiana 
Brașov (orientare turistică) și 
Cluj-Napoca (tir). 

ții politice, ale vieții și muncii tine
retului. Simpozioane pe teme ca : 
„Programul P.C.R., expresie a con
tribuției creatoare a partidului nos
tru la îmbogățirea . teoriei revoluțio
nare", „Tineretul și contemporanei
tatea". „Locul și rolul tineretului în 
viața social-economică a României”, 
„Muncă, răspundere, creație" au pri
lejuit interesante dezbateri despre 
răspunderile tinerilor, despre necesi
tatea și modalitățile perfecționării 
pregătirii lor politice și profesionale, 
despre perspectivele minunate de 
care beneficiază tinăra generație în 
condițiile socialismului

— Cu ce rezultate s-a soldat 
pe plan educativ această iniția
tivă. ce vă propuneți spre a le 
dezvolta 7

— în primul rind, este de remar
cat influenta lor pozitivă asupra des
fășurării activității politico-educative 
din întreprinderi a învățămîntului 
de partid. în același timp, prezența 
organizată a cadrelor didactice în 
viața uzinei prilejuiește o mai bună 
cunoaștere a proceselor social-eco- 
nomice din unitățile de producție, 
ceea ce se reflectă in conținutul lec
țiilor, îndeobște mai strips și mai or
ganic legate de problematica con
cretă pe care o ridică construcția 
socialistă pe plan local. De aseme
nea, se inițiază mai multe vizite în 
întreprinderi, se organizează mai 
multe lecții In incinta uzinei -»■ pe 
teme concrete cum ar fi prețul de 
cost, productivitatea muncii.

în al doilea rind, este mal bine 
înțeleasă răspunderea ce revine atit 
întreprinderii, cit și școlii In educa
rea prin muncă și pentru muncă a 
elevilor — latură esențială a educa
ției comuniste. Mult timp întreprin
derile s-au limitat să doteze atelier 
rele din școli cu mașini, să delege 
un maistru spre a îndruma elevii șl 
cu aceasta considerau că și-au înde
plinit obligațiile. Iar numeroase ca
dre didactice considerau că educarea 
prin muncă se rezolvă de la sine, 
prin activitatea practică. Astfel, deși 
comitetul de partid al șantierului 
naval răspundea și de activitatea 
politico-educativă desfășurată Ia li
ceul mecanic nr. 1 subordonat uzi
nei — trebuie să spunem că o ase
menea răspundere figura pină nu de 
mult doar in regulament. Această 
stare de lucruri este acum de dome
niul trecutului ca urmare a legături
lor strinse ce s-au stabilit între școa
lă și șantierul naval ; a fost întocmit 
un plan comun bine gindit. în care 
se înscriu acțiuni urmărind educarea 
prin muncă a elevilor, dezvoltarea 
conștiinței lor politice. Dar cel mai 
mare cîștig al acțiunilor despre care 
vorbim și. intr-un fel.' îheununafea 
lor. este1 colaborarea dintre tinerii 
din uzine și școli, propagarea spiri
tului muncitoresc in rindtlrile tine
retului studios. Aș aminti, ca o ilus
trare a acestei colaborări, faptul că 
comitetele U.T.C. din întreprinderi 
au încheiat în momentul de față con
fecționarea. prin muncă voluntară, a 
10 000 de scule și dispozitive pen
tru atelierele-școală. Dincolo de 
aspectul economic al acțiunii și. poa
te. mai important decît acesta este 
sensul ei educativ. Elevii înțeleg mai 
bine importanța integrării invătă- 
mintului cu producția, particînă di
rect Ia acest proces, învață să pre- 
tniască efectiv munca productivă. 
Un argument dintre numeroase argu
mente posibile ni-1 oferă revista lite
rară a liceului nr. 3 : multe articole 
au ca temă fante petrecute în uzine, 
conțin reflecții pe marginea vieții de 
aici. Aceste exemple sint un îndemn 
la intensificarea eforturilor menite 
să sporească fuziunea organică din
tre invățămint și producție.

Convorbire consemnata de
Paul DOBRESCU

t V

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală.
17,00 Telex. •
17,05 Emisiune în limba germană.
18.50 Tragerea Loto.
19,00 Județele țării pe verticala 

dezvoltării. Azi — județul 
Olt.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Pagini glorioase din istoria 

patriei.
20.20 Jaz la Sibiu.
20.45 Telecinemateca : „Procesul

de la Nilrnberg*  (II).
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.30 Telex.
17.35 File de dicționar.
19.30 Telejurnal.
20.00 Biblioteca pentru toți. Ce

naclul ..Sburătorur*.
20.45 Viața economică a Capitalei. 
21,00 Telex.
21,05 Armonii intime. Incursiune 

în lumea liedului romantic : 
Schubert. Schumann. Brahms 
și Wolf.

21,40 Film serial : „Kojak*.

„ROMÂNIA-FILM" prezintâ filmul sovietic

„NOR 11“

Regia : Boris Stepanov. Cu : Evgheni Gherasimov, lia Savina, Lev Durov, luri Smirnov

Cu prilejul apropiatei sărbători a 
30 de ani de la victoria Împotriva 
fascismului, la Ambasada Uniunii So
vietice la București a avut loc, joi 
seai a, o intîlnire a veteranilor de 
război și participanților la rezistență 
și luptă antifascistă.

Au participat Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mi
hai Dalea. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen

SOLEMNITATEA ÎNM1NĂRII UNOR DECORAȚII
IA AMBASADA

La Ambasada Republicii Populare 
Ungare din București a avut loc, joi, 
solemnitatea inminării unor distinc
ții conferite de Consiliul Prezidențial 
al R. P. Ungare unor foști luptători 
pe frontul antihitlerist, unor activiști 
de partid și de stat care, transpunînd 
în viață politica partidului nostru, 
au contribuit, tn mod deosebit, la 
întărirea prieteniei româno-ungare.

La solemnitate au participat Emil 
Bobii, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Ioniță, membru șuoleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării na
ționale. membri ai C.C, al P.C.R., 
generali și ofițeri superiori, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

în cadrul acestei festivități, prile
juită de apropiata aniversare a trei 
decenii de la victoria asupra fas
cismului, au fost distinși : cu „Ordi
nul Drapelul Republicii Populari! 
Ungare clasa 1“ — tovarășul Gheor
ghe Stoica, ' președintele Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R. : cu 
„Ordinul păcii și prieteniei" — tova
rășii Ion Ponescu-Puțuri, membru al 
C.C. al P.C.R., directorul Institutului 
de studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., Dumitru Tur- 
cuș. membru al Colegiului central de

Semnarea unui protocol de colaborare 
româno-ungar în agricultură

Joi dimineața, tovarășul Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, a pri
mit delegația Ministerului Agricul
turii șl Industriei Alimentare al Re
publicii Populare Ungare, condusă 
de Jeno Vancsa, adjunct al ministru
lui.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind colaborarea și co
operarea economică și tehnico-știin- 
țitică, precum și căile de lărgire a

Sosirea unei delegații de activiști 

ai Partidului Comunist din Cehoslovacia vremea
Joi seara a sosit in Capitală dele

gația Comisiei Centrale de Control 
și Revizie a Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, condusă de Miloș Ja
kes, președintele Comisiei Centrale 
de Control și Revizie a P.C. din 
Cehoslovacia, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, va face o vizită de 
schimb de experiență in țara noas
tră.

oficială
economii cu eiștigurla libretelor de

in materiale de construcții ieșite ciș- 
tigătoare la tragerea ia sorți pentru 

trimestrul I 1975

5 w 
h o
8 3 gS

Numărul 
libretului 

de economii

Valoarea 
ciștigurilor

paițlalâ totală

1 902-223-42 15 000 15 000
2 910-236-3 10 000 10 000
3 925-520-90 5 000
4 902-220-23 5 0005 903-130-244 5 0006 919-519-15 5 000
7 925-216-106 5 0008 901-271-126 5 0009 906-136-35 5 00010 921-282-1 5 00011 910-512-11 5 00012 920-614-192 5 00013 941-216-378 5 00014 936-208-18 5 00015 925-609-70 5 000

16 939-254-12 5 000 70.000

16 cîștisuri în valoare
totală de lei 95.000

Titularii libretelor de economii cîș- 
tigătoare trebuie să se prezinte in 
cel mult 30 de zile de Ia data trage
rii la sucursalele și filialele C.E.C. 
pentru a li se elibera adeverințele 
necesare procurării materialelor de 
construcții. 

tral de Partid, președintele Consiliu
lui General ai A.R.L.U.S.. Gheorghe 
Stoica, președintele Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.R.. general de 
armată în rezervă Iacob Teclu, pre
ședintele Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist, 
activiști de partid și de stat, gene
rali și ofițeri superiori, foști comba
tanți în mișcarea de rezistență anti
fascistă.

Au luat parte V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

R. P. UNGARE
partid, general-locotenent Negul eseu 
Vasile Nicolae, general-locotenent 
Popa Constantin Constantin ; cu ..Or
dinul Drapelul Republicii Populare 
Ungare clasa a II-a“ — general- 
rnaior în rezervă Miclescu Bănică 
Andrei si general-locotenent în re
zervă Rădulescu Gheorghe Edgar 
Petre.

înminînd distincțiile, ambasadorul 
R. P. Ungare la București. Gyorgy 
Biczo. a relevat deosebita contribu
ție a forțelor armate române la eli
berarea Ungariei de sub jugul fas
cist. O parte din tovarășii distinși 
astăzi, a subliniat vorbitorul, au lup
tat cu arma în mină pentru elibera
rea satelor și orașelor unsafe, . iar 
alții au contribuit, după război, la 
adîncirea legăturilor de prietenie din
tre popoarele noastre.

Mulțumind, tn numele celor deco
rați. tovarășul Ion Popescu-Puturl a 
sous, printre altele : Noi considerăm 
și aceste distincții drept o cinstire a 
litotei celor peste 200 000 de soldați, 
ofițeri și generali ai armatei române 
care au luptat vitejește alături de 
glorioasele armate ale Uniunii Sovie
tice, o Cinstire a jertfei supreme a 
celor peste 42 700 de eroi căzuți pe 
teritoriul Ungariei pentru infrîngerea 
trupelor fasciste.

(Agerpres)

conlucrării in perioada 1976—1980 în
tre cele două ministere.

★
Joi după-amiază a fost semnat la 

București Protocolul privind colabo
rarea tehnico-științifică și economică 
pe anul 1975 intre Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare și 
Apelor al Republicii Socialiste Româ
nia și Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare a! Republicii 
Populare Ungare. Documentul pre
vede schimburi de informații și de 
lucrări științifice, livrări de semințe 
și material biologic, vizite reciproce 
de specializare si documentare.

La sosire, pe aeroportul OtopenI, 
delegația a fost întimpinată de Mi
hai Dalea. membru supleant a! Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de Partid, loan Gluvacov. mem
bru al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadet Republicii Socialiste Ce
hoslovace la București.

(Agerpres)

Lista oficială
a libretelor de economii pentru 
construirea de locuințe ieșite cîșli- 
gătoare la tragerea Ia sorți pentru 

trimestrul I 1975.

Nr. 
cri.

Nr» libretului 
d« economii

Valoarea 
ciștigurilor

par
țială

to
tală

1 836-251-5 40.000 40.000
2 809-1-1766 25.000 25.000
3 816-1-1482 15.0004 858-201-38 15.0005 862-210-266 15.0006 838-103-1310 15.0007 815-1-1481 15.0008 802-1-499 15.0009 816-203-90 15.00010 843-1-996 15.00011 834-103-1130 15.000

12 860-1-130 15.000 150.000

12 cîștJguri în valoare
totală de lei 215.000

Plata ciștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C,

Titularii libretelor ieșite câștigă
toare pot folosi cîștigurile obținute 
pentru a contracta, in condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile ai căror lu
crători sint, construirea de locuințe 
proprietate personală.

Primul ministru al Republicii So
cialiste România, tovarășul Manea 
Mănescu, a primit, joi după-amiază, 
pe Oskar Fischer, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Democrate 
Germane, care face o vizită oficială 
de prietenie în tara noastră.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, au fost subliniate cu 
deplină satisfacție evoluția ascenden
tă a relațiilor multilaterale dintre 
România și Republica Democrată 
Germană, dorința comună de a dez
volta raporturile bilaterale pe mul
tiple planuri, de a identifica noi mij
loace și domenii de colaborare și coo
perare economică și tehnico-științi- 
fică în folosul celor două țări și po
poare.

La primire au participat tovarășii 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe. Ion St. Ion. secretar ge
neral al guvernului, și Vasile Vlad. 
ambasadorul României la Berlin. Au

Vizita ministrului afacerilor externe 
al R. D. Germane, Oskar Fischer

Joi după-amiază s-au încheiat 
convorbirile dintre ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. și mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Democrate Germane, Oskar 
Fischer, care se află într-o vizită o- 
ficială in țara noastră.

Problemele abordate, care vor fi 
cuprinse în Comunicatul comun ce 
se vă da publicității, au fost discu
tate într-o atmosferă tovărășească, 
de deplină înțelegere.

4r
Cu prilejul vizitei In țara noastră 

a ministrului afacerilor externe al 
Republicii Democrate Germane. Os
kar Fischer, ambasadorul acestei 
țări la București, dr. Hans Voss, a 
oferit, joi, un dineu.

Au participat tovarășii Cornel 
Burtică, membru ai Comitetului Po

încheierea lucrărilor reuniunii de la București a Biroului
Federației Democrate Internationale a Femeilor

• . . •
Joi s-au Încheiat, la București, lu

crările reuniunii Biroului Federației 
Democrate Internaționale a Femeilor.

înscrisă In ansamblul acțiunilor 
prilejuite de Anul internațional al 
femeii, reuniunea a dezbătut și a- 
doptat unele măsuri privind pregă
tirea Congresului mondial pentru A- 
nul internațional al femeii și a celui 
de-al Vll-lea Congres al F.D.I.F.. 
manifestări ce vor avea loc la Ber
lin. in luna octombrie ’a.c.

★
Participantele la reuniune au vizi

tat întreprinderea de confecții și tri
cotaje din Capitală, obiective social-

Ieri în țară : Vremea a fost ușor 
instabilă, cu cerul temporar noros. 
Au căzut ploi mai ales sub formă 
de averse în cea mai mare parte a 
Transilvaniei, in jumătatea de vest 
a Moldovei si a ■ Munteniei si pe 
alocuri in Maramureș Banat si nor
dul Olteniei. Vîntul a suflat slab pină 
la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă intre 10 grade 
la Mangalia si 20 grade 4a Băilești 
și Turnu-Măgurele. în București : 
Vremea a fost ușor instabilă. Cerul

LISTA OFICIALĂ’
a libretelor de economii pentru turism ieșite cîștigătoare Ia tragerea la sorți 

pentru trimestrul I 1975

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii Cfștigul obținut

Valoarea ciștigurilor 
(in lei)

parțială | totală

EXCURSII ORGANIZATE
I 402-1-398 Excursie la Paris 11 500
2 460-206-512 14 500
3 460-1-1341 14 500
4 459-1-2437 14 500
5 405-1-110 .. 14 500 72 500
S 461-208-519 Excursie la Roma 10 000
7 459-1-3501 10 000 .
8 413-101-14 10 000
9 412-208-58 10 000

50 00010 402-1-494 - 10 000
11 461-201-297 Excursii In U.R.S.S. 6 000
12 466-1-1035 6 000
13 406-164-9 6 000
14 436-1-431 6 000
15 427-1-215 6 000
16 419-201-90 .. 6 000 36 000

EXCURSII 
INDIVIDUALE

17 461-208-1523 Excursie individuală 6 000
18 461-205-983 6 00019 463-201-265 6 00020 460-1-1543 6 00021 423-103-6 6 00022 447-1-243 6 00023 465-1-383 6 00024 464-1-239 6 00025 464-202-112 6 00026 424-219-3 6 00027 460-202-566 6 00028 438-103-621 6 00029 440-1-118 6 00030 439-1-147 6 00031 402-220-17 6 00032 409-1-334 6 00033 410-232-14 6 00034 416-215-79 6 00035 431-271-48 T 6 00036 450-1-43 1 6 00087 441-1-224 6 00038 427-236-30 6 00039 431-103-637 6 00040 461-208-517 6 00041 462-1-16 6 00042 463-1-450 6 000

43 459-1-1932 6 00044 438-103-197 6 000
45 460-201-54 6 00046 452-1-94 .. 6 000 180 000

TOTAL 46 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI : 338 500

Cîștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cei care în locul excursii
lor individuale clștigate doresc 
excursii organizate, au obligația să 
se prezinte in cel mult 30 zile de Ia 
data tragerii la sorți la sucursalele și 
filialele C.E.C. pentru îndeplinirea 

luat parte, de asemenea, dr. Han. 
Voss, ambasadorul R. D. Germane la 
București, și Manfred Niklas, șeful 
cancelariei ministrului de externe.

*
în aceeași zi. primul ministru «1 

Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu. 
a primit un grup de ziariști italieni, 
condus de Clelia Gambino DTnzillo. 
redactor al ziarului „II Popolo". 
membru al conducerii sindicatului 
publiciștilor din Roma, care între
prinde, la invitația Uniunii ziariști
lor. o vizită de documentare în tara 
noastră.

La întrevedere, desfășurată într-o 
ambianță de cordialitate, au partici
pat tovarășii Teodor Marinescu, ad
junct al șefului Secției propagandă și 
presă a C.C. al PiC.R., Ion St. Ion. 
secretar general al guvernului. Nestor 
Ignat., președintele- Uniunii ziariști
lor.

litic Executiv, secretar al C.C. ®I 
P.C.R., George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Nicolae Mănescu, 
ministrul energiei electrice. Nicolae 
lonescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., alte persoa
ne oficiale.

în timpul dineului, Oskar Fischer 
șî George Macovescu au rostit toas
turi.

*
în cursul zilei de joî, ministrul a- 

facerilor externe al Republicii De
mocrate Germane a vizitat noul car
tier de locuințe Titan, Palatul spor
turilor și culturii și Teatrul națio
nal din Capitală.

(Agerpres)

culturale și cartiere de locuințe bucu- 
reștene, avînd astfel posibilitatea să 
cunoască în mod nemijlocit aspecte 
din viața, munca, preocupările și as
pirațiile femeilor din România, să 
constate direct importanta contribu
ție pe care acestea o aduc la reali
zarea amplului program de dezvol
tare a societății românești.

La încheierea lucrărilor. Lina Cio- 
banu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. președinta 
Consiliului Național al Femeilor, a o- 
ferit o masă tovărășească in cinstea 
participantelor.

(Agerpres)

variabil, cu Innorări accentuate după- 
amiază, cind a plouat. Vîntul a su
flat slab pină la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 21 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 si 28 aprilie a.c. în țară : Vreme 
în general instabilă. Cerul va fi mai 
mult noros în estul și nordul tării, 
unde vor cădea averse locale de 
ploaie. în rest averse Izolate. Vint 
moderat, cu intensificări locale. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 2 si 12 grade, mai coborite în 
depresiuni, iar maximele între 12 și 
22 grade pe alocuri mai ridicate, 
în București : Vreme în general in
stabilă. cu cer schimbător, favorabil 
ploii .de scurtă durată. Vint mode
rat. Temperatura ușor variabilă.

formalităților necesare efectuării ex
cursiei,

în cazul neprezentării in termen 
sau a! neefectuării excursiei, atit 
pentru excursiile organizate, cit și 
pentru cele individuale, cîștigurile a® 
plătesc in numerar.
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Excelenței Sale
Domnului FRANCISCO DA COSTA GOMES

Președintei» Republicii Portugalia
LISABONA

La aniversarea „Zilei Portugaliei", la un an de la tnlăturarea dic
taturii și victoria forțelor democratice și a forțelor armate din Portu
galia, am plăcutul prilej de a vă adresa un mesaj de prietenie, căldu
roase felicitări și cele mai sincere urări pentru dumneavoastră, de bună
stare și progres pentru poporul portughez.

Poporul român urmărește cu interes și simpatie victoriile obținute 
de forțele populare, împreună cu forțele armate din Portugalia, pe calea 
unei dezvoltări libere, independente și democratice a țării.

Salutînd pașii importanți realizați în răstimpul unui an pe drumul 
dezvoltării colaborării româno-portugheze, îmi exprim convingerea că 
relațiile politice, economice, tehnico-științifice și în alte domenii dintre 
România și Portugalia, conlucrarea lor pe arena internațională vor cu
noaște, și în viitor, o intensificare și extindere continuă, în interesul 
celor două popoare, al păcii și securității în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL
Tovarășului TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Survolînd teritoriul Republicii Populare Bulgaria, am deosebita plă

cere de a transmite Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, poporului frate 
buigar și dumneavoastră personal un călduros salut, precum și cele 
mai bune urări de noi succese în opera de construcție a socialismului în 
țara dumneavoastră.

Excelenței Sale Domnului FAHRI S. KORUtURK 
Președintele Republicii Turcia

ANKARA
Survolarea teritoriului Republicii Turcia îmi oferă plăcutul prilej de 

a vă transmite un cald salut prietenesc și cele mai bune urări de pace 
și prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale ARHIEPISCOPULUI MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru

NICOSIA
Am deosebita plăcere ca, survolînd teritoriul Republicii Cipru, să 

adresez Excelenței Voastre cele mai călduroase salutări, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate 
pace poporului cipriot prieten. Și

Excelenței Sale Domnului SULEIMAN FRANGIEH
Președintele Republicii Liban

îmi face o deosebită plăcere ca, survdlînd teritoriul țării dumrieă- ' conomice si de invătămint, ?epre-
voastră, să vă adresez, stimate domnule președinte, un călduros salut, 
împreună cu cele rilai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
pace și prosperitate pentru poporul libanez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sînt adînc mișcat de amabilul dumneavoastră mesaj. Vă rog să pri
miți urările mele personale de bine, împreună cu cele mai bune gin- 
duri de sănătate, fericire și succes și, de asemenea, de prosperitate pen
tru poporul român prieten.

ARHIEPISCOP MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale
Domnului VASCO DOS SANTOS GONCALVES 

Prim-ministru al Guvernului Portughez
LISABONA 

Cu ocazia „Zilei Portugaliei" și aniversării unui an de la înlăturarea 
dictaturii și victoria forțelor democratice în Portugalia, vă rog să pri
miți, Excelență, cele mai călduroase felicitări și urări de succes inac
tivitatea ce o desfășurați.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Domnului LEON MEB1AME
Prim-ministru al Republicii Gaboneze

LIBREVILLE
Numirea dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Republicii 

Gaboneze îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Guver
nului Republicii Socialiste România și al meu personal, sincere felicitări 
și cele mai bune urări de succese în îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a 
fost încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare sta
tornicite între Republica Socialistă România și Republica Gaboneză vor 
cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul popoarelor noastre, al în- 
«taurării unui climat de pace, securitate și colaborare în lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Noi spații comerciale la Alba Iulia
ALBA IULIA (Corespondentul 

„Scinteii", Ștefan Dinică). — In 
piața „1 Mai" în vechiul centru civic 
al municipiului, a fost inaugurat 
magazinul „Central", unitate comer
cială de tip universal, care cuprin
de în componența Sa 9 magazine 
într-un spațiu dispus pe două nive
luri. Aici funcționează unități cu 
profil divers : alimentar, cofetărie, 
electrice-electrotehnice, încălțămin
te, confecții, galanterie, parfumerie, 
ciorapi, jucării. în noua unitate co

APARATE DE RADIO TIP „IAȘI“
TA$I (Corespondentul „Scinteii", 

Manole Corcaci). — „Tehnoton", 
este o întreprindere industrială 
ieșeană de puțin timp intrată in 
funcțiune care în prima etapă con
struiește aparate de radio, Iar în 
final și aparate de televiziune in
dustrială. Deși foarte tînără. atit 
ca timp de funcționare, cit și ca 
medie de vîrstă a lucrătorilor săi, 
sub 20 de ani, noua întreprindere 
ieșeană a devenit cunoscută în țară

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele 

Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

BEIRUT

mercială activitatea a fost organi
zată pe principiul autoservirii și ac
cesului liber la raft al cumpărători
lor. Tot la Alba Iulia se află în 
curs de amenajare un magazin spe
cializat „Mama și copilul" și un 
mare magazin de încălțăminte pe 
bd. Transilvania, în noul cartier 
de blocuri Platoul Romanilor.

Pentru comerțul din Alba Iulia, 
anul 1975, în care străvechea loca
litate Împlinește 2 000 ani de exis
tență, este un an bogat in noutăți.

și în străinătate pentru gama largă 
și de bună calitate a aparatelor de 
radio tip „Iași". Este vorba de tran- 
zistoarele „Cora" (de buzunar), 
„Pescăruș", „Zefir". „Alfa" și „Al
batros", realizate in diferite mărimi 
și formate, precum și de aparatele 
de cameră tip „Milcov", „Manga
lia" și „Pacific", ultimul avind și 
pick-up. De curind, a intrat pe 
banda de montaj un nou tip de 
radio — „Cosmos-III“.

Cronica zilei Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Japonia, Filipine, Pakistan,

Tovarășul Nicolae Giosan, preșe
dintele Marii Adunări Naționale, a 
trimis o telegramă de felicitare lui 
Paul Gondyout cu prilejul alegerii 
sale în funcția de președinte al A- 
dunării Naționale a Republicii Gabo- 
neze.

♦
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare lui Ernesto de Melo An- 
tunes, ministrul portughez al afa
cerilor externe, cu prilejul „Zilei 
Portugaliei".

★

O delegație alcătuită din Aneta 
Spornic, vicepreședinte al Marii 
Adunări' Naționale, Vasile Potop, di
rectorul general al Radioteleviziunii. 
Alexandru Grecu. președintele Uniu
nii sindicatelor din transporturi și 
telecomunicații, si alti reprezentanți 
ai organizațiilor obștești a plecat joi 
în Belgia, pentru a participa la cea 
de-a doua Adunare a reprezentanților 
opiniei publice pentru securitate și 
cooperare in Europa, care va începe 
la 26 aprilie.

sosit In Bucu- 
Raliul automo-

*
Joi, la amiază, au 

rești participanții la 
bilistic internațional organizat în cin
stea celei de-a XXX-a aniversări a 
victoriei asupra fascismului. Cu acest 
prilej, membrii celor 56 de echipaje 
din R. P. Bulgaria. R. S. Cehoslova
că, R. D. Germană, R. P. Polonă, Re
publica Socialistă România. R. P. Un
gară și U.R.S.S. au depus coroane de 
flori la Monumentul eroilor patriei, 
Monumentul eroilor sovietici și Mo
numentul Iul V. I. Lenin din Piața 
Scinteii.

Au fost de față general-locotenent 
Marin Dragnea, președintele Consi
liului Național pentru Educație Fizică 
și Sport, Ion Gheorghe, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al mu
nicipiului București, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

*
Joi după-amiază, ambasadorul Re

publicii Indonezia la București, vice
amiral Mursalim D.M., a înnlînat 
fostului ambasador al țării noastre- 
la Djakarta, Marin Alexe, Ordinul 
„Steaua Jasa Utama", conferit pen
tru contribuția sa la întărirea legă
turilor de prietenie intre cele două 
state. Au participat Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, funcționari superiori din mi
nister, membri ai ambasadei.

*
Joi a fost semnat la București 

protocolul de lucru pe anii 1975/1976 
intre Radioteleviziunea română și 
Radioteleviziunea poloneză. Proto
colul a fost semnat din partea ro
mână de Iuliu Fejes, director ge
neral adjunct, și de Jan Mietkowski, 
vicepreședinte al Radioteleviziunii 
poloneze. La semnare au fost pre- 
zenți Wladyslaw Wojtasik, ambasa
dorul R.P. Polone la București, și 
prezentanți ai Radioteleviziunii 
mâne.

re- 
ro-

In-
★

Joi a avut loc. in București, la 
stituvul centrai de cercetări chimi
ce. Consfătuirea tinerilor specialiști 
din domeniul chimiei. Au luat, parte 
tineri din instituțiile de cercetare »i 
proiectare de profil, din unitățile e- 
zentanti ai Consiliului National pen
tru Știință si Tehnologie. Ministe
rului Industriei Chimice, Ministeru
lui Educației si Invățămintului. Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist.

*
La Constanța a avut loc. în zilele 

de 23 și 24 aprilie, consfătuirea pe 
țară a lucrătorilor din întreprinderile 
cinematografice.

Consfătuirea a dezbătut activitatea 
desfășurată de întreprinderile cine
matografice și oficiile teritoriale de 
difuzare a filmelor în anul 1974 și 
sarcinile ce revin acestora in 1975. Cu 
acest prilej au fost decernate și pre
miile concursului republican pentru 
intensificarea difuzării culturii prin 
filmul românesc, inițiat de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, diplo
ma de onoare și locul I pe tară re
venind Întreprinderii cinematografice 
județene Constanța.

*
La Biblioteca centrală a Ministeru

lui Apărării Naționale s-a deschis o 
expoziție de carte*  dedicată zilei .de 
9 Mai. Expoziția cuprinde peste 100 
de lucrări din domeniul literaturii 
politice. istorice și memorialisticii, 
care înfățișează momente semnifica
tive din lupta poporului nostru pen
tru cucerirea independentei de stat 
și eliberarea tării de sub dominația 
fascistă.

securități și cooperări trainice în Eu
ropa.

După cum se știe, în timpul călă
toriei. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întilnit cu conducătorii Partidu
lui Comunist Japonez si Partidului 
Socialist din Japonia, cu reprezentan
ții altor partide politice si organizații 
din țările vizitate : în același timp, 
convorbirile româno-tanzaniene ' la 
nivel înalt de ia București au abor
dat și sfera relațiilor pe linie de 
partid, oaspetele fiind, după cum se

CENTRAL — 0,15; 11,30: 13.45: 16;
13,15; 20.30. TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18: 20,15.
• Invincibilul Luke : CAPITOL
— 9.30: 11.15; 13; 14.45: 16.30; 18.30;
20,30. DOINA — 11.15; 13; 14.45:
18: 20.
• Program pentru copii : DOINA
— 9.45; 16,30.
• Ilustrate cu flori de ctmp :
TIMPURI NOI — 9: 11.15; 13.30;
15.45; 18: 20,15
• Marea cursă : PATRIA — 10; 
12.45; 16; 19,30.
• Iarba de mare : FESTIVAL —
9.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30. 
■ Pirații din Pacific — Insula co
morilor : BUZEȘTI — 0: 12.30: 16; 
19. VOLGA — 9; 12,15: 15.45: 19,
ARTA — 13; 16,15; 19.30. AURORA
— 9: 12: 16; 19.
• Răfuiala : EXCELSIOR — 8.45; 
11; 13,15; 13,15: 18,15; 20,45, GLO
RIA — 8,30: 11; 13,15: 15,45: 18.15; 
20,45, FLAMURA - 9: 11.45: 14.30 ; 
17,15: 20.
• Sutjeska : BUCEGI — 16; 19.
• Șapte mirese pentru ' șapte
frați : LUMINA — 9; 11,15; 13.30:
16; 18,15; 20.30, FERENTARI — 
15,30: 18: 20.15.
A Viața e minunată — 14.30; 16.30. 
Rendez-vous — 18.45, Acțiunea
trăsnet — 20.45 : CINEMATECA
(sala Union).
• O noapte la castel t LIRA — 
15,30: 18: 20.15.

(Agerpres)

ÎN EDITURA POLITICA 
A APARUT:

MARX—ENGELS 
„Opere", voi. 33

0 nouă societate mixtă 
româno-nigeriană

Recent și-a început activitatea cea 
dc-a doua societate mixtă româno- 
nigeriană. „Set’omwood", specializată 
in exploatarea lemnului și construi
rea unor fabrici de cherestea, pla
caj. plăci aglomerate, furnire este
tice si mobilă. Proiectele necesare, 
utilalele. echipamentele si asistenta 
tehnică sînt asigurate de întreprin
derea românească de comerț exte
rior ..Forexim"

De asemenea. în baza contractului 
de constituire a societății mixte „Ni
gerian Romanian Wood Industries 
Limited-Nirowi", urmează a se rea
liza un complex de industrializare a 
lemnului.

(Ajterpres)

DE LA C.E.C.
După cum ni se comunică de 

la Casa de Economii și Consem- 
națiuni, in Capitală (sala clu
bului Finanțe-bănci, sir. Doam
nei nr. 2) vor avea Ioc tragerile 
la sorți pentru trimestrul I 1975 
ale libretelor de economii cu 
dobindă și ciștiguri în autoturis
me. după cum urmează : la 25 
aprilie, ora 16,30, tragerea la 
sorți a libretelor emise de uni
tățile C.E.C. din Capitală, la 
care se vor acorda 150 de auto
turisme „Dacia 1 300“ ; la 28 a- 
prilie, ora 16.30, tragerea la 
sorți a libretelor emise de uni
tățile C.E.C. din țară, la care se 
vor acorda 504 autoturisme 
„Dacia 1 300". Cei interesați 
sînt invitați să ia parte la a- 
ceste trageri la sorți.

Iordania, Tunisia, convorbirile cu președintele Tanzaniei

Strălucită acțiune politică, 
valoros aport concret 

la edificarea unei noi ordini 
economice și politice mondiale

Prestigioasă și deosebit de rodnică 
manifestare a politicii externe a 
României socialiste, de pace, înțe
legere și colaborare, vizita făcută de 
președintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Japonia, Filipine, Pakistan. Iorda
nia, Tunisia a fost urmărită cu 
profund interes și satisfacție în rîn- 
durile întregului nostru popor. Cu 
același interes au fost urmărite și 
convorbirile la nivel înalt româno- 

ÎN CONFORMITATE CU CELE MAI NOBILE 
ASPIRAȚII ALE TUTUROR POPOARELOR 
Principii fundamentale ale relațiilor interstatale 
de tip nou înscrise în documentele politice 

comune semnate
DREPTUL fiecărui stat la existența, Independența naționala, su

veranitate ; DREPTUL inalienabil al fiecârui stat de a-șl alege și de 
a-șl dezvolta sistemul politic, economic, social; DEPLINA egalitate 
în drepturi a tuturor statelor; DREPTUL inalienabil al fiecărui stat 
de a-și exercita deplina suveranitate asupra bogățiilor sale naturale; 
DREPTUL fiecărui stat de a participa la cooperarea economică cu 
alte stale ; DATORIA tuturor statelor de a nu interveni, sub nici o 
formă și sub nici un pretext, in afacerile Interne sau externe aie 
altui stat; DATORIA statelor de a ce abține în relațiile lor interna
ționale de la utilizarea forței sau amenințarea cu forța ; DATORIA 
tuturor statelor de a soluționa diferendele dintre ele exclusiv prin 
mllioace pașnice; DREPTUL fiecărui stat de a participa pe bază de 
egalitate la discutarea și rezolvarea problemelor internaționale de 
interes comun.

tanzaniene, prilejuite de vizita în 
România a președintelui Nyerere, 
eveniment survenit la interval de 
numai două zile de la reîntoarcerea 
în patrie a șefului statului român. 
Toate acestea, la care se adaugă 
actuala vizită în Siria și Egipt de
monstrează. o dată în plus, prezența 
dinamică, rolul deosebit de activ al 
României socialiste pe arena inter
națională.

Pe bună dreptate, Hotărârea Comi
tetului Politic Executiv al C.C. >1 
P.C.R. relevă vigoarea, fermitatea și 
consecvența cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu aplică in viață orientările 
programatice stabilite de cel de-al 
XI-lea Congres, modul strălucit in 
care a promovat si eu prilejul acestei 
vizite interesele tării noastre, a re
afirmat poziția României fată de ma
rile probleme ale lumii contempora
ne, a dat expresie principiilor fun
damentale ale politicii externe ■ 
României socialiste. Și-au găsit, incâ 
o d'-tă, ilustrare plenară trăsăturile 
de dinamism, clarviziune și spirit 
realist imprimate întregii politici in
terne și externe a partidului și sta
tului de secretarul general al P.C.R., 
politică în a cărei elaborare ii re
vine. după cum se știe, rolul hotări- 
tor.

Hotărirea Comitetului Politic Exe
cutiv exprimă in modul cel mai fi
del sentimentele întregului partid și 
întregului popor prin înalta aprecie
re și deplina aphobare dată rezulta
telor rodnice ale -călătoriei istorice in 
cele cinci țări, activității remarca
bile desfășurate cu acest prilej de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, contribu
ție strălucită la dezvoltarea relațiilor 
dintre România și țările vizitate, in 
folosul poporului român și al po
poarelor acestor țări, al cauzei păcii 
și cooperării internaționale.

Analizînd condițiile în care a avut 
loc vizita. Comitetul Politic Exe
cutiv subliniază că ea s-a desfășurat 
într-un context în care pe plan in
ternațional au loc mari transformări 
revoluționare, sociale și naționale, 
mutații radicale în raportul de forțe. 
Intr-adevăr, prăbușirea regimului 
lonnolist în Cambodgia. victoriile 
strălucite ale poporului vietnamez, e- 
voluțiile pozitive spre destindere in 
Europa, cristalizarea noilor structuri 
în statele • care se ridică pe ruinele 
fostului imperiu colonial portughez 
din Africa, celelalte succese ale for
țelor înaintate din întreaga lume re
prezintă tot atîtea expresii directe ale 
intensificării luptei popoarelor împo- 
triva vechii politici de dominație și 
dictat, ale afirmării voinței lor de a 
fi stăpine pe propriile destine, de a-și 
asigura dezvoltarea liberă și indepen
dentă. Desigur, cursul spre destinde
re este încă fragil, politica imperialis
mului continuînd să genereze serioa
se pericole pentru cauza păcii și co
laborării internaționale.

în acest cadru, este pe deplin în- 
dreotățită aprecierea că vizita se în
scrie în curentul larg spre consolida
rea acestui curs, reprezentînd un im

teatre
• Teatrul National București (sa
la mare) : Un fluture pe lampă 
— 19,30, (sala mică) : Imblinzirea 
scorpiei — 19130.
« Filarmonica „George Enescu*  
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Farhad Mechkat 
(Iran). Soliști : Malcolm Troup 
(Canada) și Emilia Petrescu — 20.
• Teatrul de operetă : My fair
lady — 19,30. ,
• Teatrul de comedie : Noaptea, 
la Madrid — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Trei generații — 19.30, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Ell- 
s.abeta I — 19.30.
• Teatrul Mie : Matca — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19,30.
• Teatrul Glulești : Copacii mor 
în picioare — 19.30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
ria) : Groapa — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasllescu" : Capete rotunde și 
capete țuguiate — 19.30. 

portant aport la eforturile popoarelor, 
ale forțelor înaintate de pretutindeni 
pentru afirmarea în lume a principii
lor noi de egalitate și echitate, de 
participare activă, nemijlocită, a tu
turor statelor, fără deosebire de orîn- 
duire, la viața internațională, demon- 
strînd, o dată în plus, rolul important 
pe care sînt chemate să-l joace și il 
pot efectiv juca țările mici ți mijlocii, 
țările in curs de dezvoltare.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 

bilanțul rodnic cu care s-a încheiat, 
această călătorie se înscrie ca o mare 
reușită politică. Fiecare din etapele' 
vizitei a adus o nouă confirmare jus
teței și realismului orientărilor Con
gresului al XI-lea, a pozițiilor și ac
țiunilor României socialiste pentru 
promovarea unor relații noi între sta
te, pentru democratizarea între
gii ■ vieți Internaționale, pentru . 
soluționarea problemelor lumii 
contențppran» poțrivit intereselor, 
tuturor,popoarelor.

Intre România și țările vizitate, ca 
și între România și Tanzania, există 
nu numai mari distanțe geografice, 
ci și deosebiri de orînduire și de 
ideologie. Acestea nu reprezintă însă 
și nu pot reprezenta o piedică în 
calea dezvoltării colaborării, atunci 
cînd se pornește de la interesele 
fundamentale ale popoarelor, cind 
relațiile reciproce se clădesc pe te
melia deplinei egalități în drepturi, 
a stimei și respectului, a voinței de 
conlucrare și înțelegere. Acesta este 
terenul larg, fertil pe care iși dau 
mina, ne deasupra oricăror deose
biri. ca si pe deasupra distanțelor 
geografice, poporul român si popoa
rele țărilor vizitate.

Ca si itinerarele precedente, că
rora scurgerea timpului le-a dove
dit pe deplin rodnicia, actuala călă
torie s-a distins prin caracterul său 
intens de lucru, printr-o laborioasă 
activitate, ce și-a găsit pregnantă 
ilustrare în amplele convorbiri cu 
șefi de stat și de guvern din țările 
vizitate, cu reprezentanți ai vieții 
politice, economice, științifice și 
culturale ai acestor țări, în multiple 
întilniri cu populația. Voința co
mună de a dezvolta raporturile bila
terale si-a aflat întruchiparea în
tr-un șir de documente politice de 
mare însemnătate — declarații so
lemne și comunicate comune. Stator
nicind principiile noi, de egali
tate deplină și respect mutual, 
pe temelia cărora țările semna
tare înțeleg să-și așeze relațiile 
reciproce. ca și raporturile cu 
celelalte țări ale lumii, proclamînd 
comandamentele majore de conduită 
si acțiune ne arena mondială, drep
turile si îndatoririle statelor, aceste 
documente se înscriu, după cum sub
liniază Hotărirea Comitetului Politic 
Executiv, ca noi ți valoroase contri
buții concrete Ia edificarea unei noi 
ordini economice si nolltice in lume, 
fundamentată pe echitate si justiție.

Beneficiind de un asemenea cadru 
favorabil. colaborarea economică, 
tehnică, științifică, culturală cu ță
rile vizitate, precum si cu Tanzania, 
a fost puternic impulsionată prin 
semnarea unui mare număr de a- 
corduri si înțelegeri, menite a con
feri baze trainice, stabile si de am
plă perspectivă acestei colaborări. 
Iată tot atîtea dovezi de necontestat 
că atit prin rezultatele obținute în 
dezvoltarea sa industrială, cit ți 
prin marile sale proiecte ți obiec
tive de viitor. România consti
tuie un partener economic apreciat 
cu interes, pe plan internațional, fiind

• Teatrul „Ion Creangă" : Moș
tenitorii — 16. Omul Invizibil —
19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Punguța cu doi 
bani — io, Tigrișorul Petre — 17.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurlle-n 
ctntec — 19.30.
• Circul de stat ; Hal să rtdem 
la circ — 19,30.

8 Studioul de teatru I.A.T.C. : 
olnavui Închipuit — 20.

cinema
• Ninsoarea : SCALA — 16; 18,ÎS;
20.30.
• Actorul șl sălbaticii : SCALA 
— 9.30; 12,30;,
• Fugarul : LUCEAFĂRUL — 9; 
11.15: 13,30: 16; 13,30; 20.45. BUCU
REȘTI — 9; 11.15; 13,30: 16; 18.15:
20.30, FAVORIT — 9.15; 11.30;
13.45: 16; 13,13; 20.30.
• Ziua delfinului t VICTORIA —
9; 11,15; 13.30: 16: 18,30; 20,45,
MODERN — 9: 11,15; 13.30: 16;
13.15; 20,15.
A Hello, Dolly : CASA FILMU
LUI — 10; 13: 16,15: 19.15.
• Nu filmăm să ne-amuzăm : 

elocvente, în acest sens, acordu
rile cu Japonia. în prezent a doua 
tară capitalistă din punct de vedere 
al dezvoltării economico-industriale.

De aici, asa cum se subliniază și 
în Hotărirea Comitetului Politic E- 
xecutiv, decurge, pentru toate mi
nisterele. instituțiile si organele de 
resort din tara noastră, obligația de 
a acționa cu fermitate ți operativi
tate pentru realizarea exemplară a 
acordurilor si înțelegerilor încheiate, 
pentru fructificarea tuturor posibili
tăților de cooperare economică si 
tehnico-stiințifică create. îndeplinirea 
în condiții optime a prevederilor a- 
cordurilor semnate va contribui la 
înfăptuirea sarcinilor si obiectivelor 
stabilite în Directivele Congresului al 
XI-lea al P.C.R. — care presupune, 
ca o condiție necesară, intensificarea 
si diversificarea relațiilor economice 
internaționale ale României.

Ca un alt aspect îmbucurător, re
levat cu pregnantă de Comitetul Po
litic Executiv, se înscriu concluziile și 
aprecierile apropiate sau chiar co
mune înregistrate în multe din prin
cipalele probleme internaționale — 
asupra necesității de a se ac
ționa pentru consolidarea 
cursului spre destindere : pentru li
chidarea subdezvoltării, a decalajelor 
crescînde între țările bogate si țările 
sărace : pentru reglementarea defi
nitivă a situației din Vietnamul de 
sud și Cambodgia, prin respectarea 
dreptului sacru al popoarelor acesto
ra .de a-si rezolva de sine stătător 
problemele, fără nici un amestec din 
afară : pentru soluționarea pe căi 
politice a conflictului din Orientul 
Mijlociu ; pentru desăvîrșirea pro
cesului de lichidare a colonialismu
lui si neocolonialismului. Aceeași 
convergență s-a reliefat si în ce pri
vește imperativul adoptării unor 
măsuri hotărîte de dezarmare gene
rală si. în primul rînd, nucleară, al 
întăririi rolului O.N.U. în viața in
ternațională. ca si asupra însemnă
tății pe care o are statornicirea unei 

0 VIZITĂ DE LUCRU DEOSEBIT
■' t ț. Juti nț<j Dtf

DE FRUCTUOASĂ "
Acorduri de colaborare economică, 

tehnico-științifică și culturală încheiate 
ÎN JAPONIA:

• aranjamente, Înțelegeri și acorduri privind coo
perarea în industria metalurgică, în producția $1 
desfacerea de rulmenți speciali și de echipamente 
pentru industria de rulmenți, în industria con
strucțiilor de nave, în producția de laminoare, în 
Industria electronică • acorduri cu diferite iirme 
japoneze din industriile de coloranți, tire și fibre 
poliesterice, de hîrtie sintetică, de fungicide, de

instalații petrochimice
ÎN FILIPINE:

• acordul de bază de cooperare economică șl teh
nică • acordurile în domeniul comercial, cultural, 
de colaborare tehnică și științifică • contractul 
privind livrarea către Filipine a unei termocen

trale de 50 MW
ÎN IORDANIA:

• program de lucru privind cooperarea economică
• memorandum privind schimburile comerciale
• acorduri și programe în domeniile cultural și

fitosanitar
ÎN, TUNISIA:

• acordul general de colaborare economică • pro
gramul privind realizarea unor obiective econo
mice în cooperare între întreprinderi românești șl 
tunisiene • memorandumul cu privire la dezvol

tarea schimburilor comerciale

CU TANZANIA:
• acordul general de colaborare • programul de 
schimburi în domeniul culturii, științei și fnvăță-

mîntului

știe, ți președintele Uniunii Națio
nale Africane din Tanzania. Aceste 
intîlniri au fost apreciate de Comi
tetul Politic Executiv ca deosebit de 
importante, ele punînd în evidentă 
poziția consecvent internationalistă a 
partidului nostru, hotărirea. sa de 
a-și aduce contribuția la întărirea 
unității de acțiune a mișcării comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor democratice, progresiste.

Atît cu prilejul vizitelor în cele 
cinci țări, cît și cu prilejul convor
birilor româno-tanzaniene de la 
București s-a dovedit din nou cît de 
rodnică este pentru înțelegerea re
ciprocă, pentru înfăptuirea țelurilor 
păcii și cooperării, metoda contac
telor directe la nivelul cel mai înalt, 
metodă promovată cu atîta consec
ventă și strălucire de șeful statului 
român. înscriindu-se ca evenimente 
de seamă ale actualității internațio
nale, aceste acțiuni politice au mar
cat contribuții de importanță istori
că la dezvoltarea relațiilor cu Japo
nia, Filipine, Pakistan, Iordania, 
Tunisia, Tanzania, la creșterea pres
tigiului țării noastre peste hotare. 
Din nou și-au găsit expresie respec
tul profund, admirația, Înalta pre
țuire față de personalitatea proemi
nentă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, militant dirz pentru un 
curs nou pe arena internațională. 
Pentru fiecare dintre cetățenii pa
triei noastre asemenea expresii de 
apreciere constituie un izvor de pro
fundă satisfacție si legitimă mîndrie. 
ele răsfrîngîndu-se asupra întregu
lui popor, asupra autorității țării pe 
plan mondial.

Aceste sentimente de satisfacție și 
deplină aprobare față de rezultatele 
noii solii de pace, prietenie și co
laborare sînt însoțite de angajamen
tul ferm al oamenilor muncii — ex
primat concret în telegramele si me
sajele trimise. în aceste zile, din în
treaga tară — de a obține noi succese 
in construcția socialistă, de a face 
totul pentru îndeplinirea exemplară 

a sarcinilor dezvoltării economico-so- 
ciale, pentru transpunerea în viață 
a hotăririlor Congresului al XI-lea 
al P.C.R., cu conștiința că aceasta 
răspunde intereselor vitale ale pro
pășirii României socialiste, consti
tuind, totodată, o contribuție la în
tărirea mai departe a prestigiului 
internațional al țării noastre. Ia în
făptuirea marelui obiectiv al po
poarelor, crearea unei noi ordini 
economice și politice internaționale.

Romulus CAPLESCU

• Ai greșit, inimă 1: FEROVIAR
— 8,45; 11.15; 13.30: 15.45: 18,15;
20.45, MELODIA — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18.15: 20,30.
• Norii : DRUMUL SĂRII — 16; 
18: 20.
• Un bărbat fatal : GRIVIȚA —
9: 11,15; 13.30: 16; 18.15; 20.30.
POPULAR — 15.30; 18: 20.15.
n Ulzana — căpetenia apașilor : 
VITAN — 15.30; 18: 20.15. CRIN- 
GAȘI - 16; 18,15.
• Ochii Shivanei : DACIA — 9; 
12.30: 16; 19.30. COTROCENI — 11; 
14: 16.45: 19.30.
• Ce culoare are dragostea: GIU- 
LESTI - 15.30; 18: 20,15. COSMOS
— 16.30: 18.30.
A Jerry traficantul : COSMOS — 
14.30: 20,30
A Martorul trebuie să tacă : U- 
NIREA — 16; 18: 20.
• Iluminare : VIITORUL — 15.30; 
18: 20.
A Cel șapte magnțfici : PACEA
— 15.30; 17,45; 20.
• Trecătoarele Iubiri : MUNCA
— 16: 18: 20.
A Un milion pentru Jake : FLO- 
REASCA — 15.30: 18: 20,15, MO
ȘILOR - 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18; 
20.15.
A Muntele ascuns : FLACARA — 
16: 19,15.
A Pîine șl ciocolată : MIORIȚA 
— 9: 11.15: 13.30; 15.45; 18: 20,15.
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VIETNAMUL DE SUD

MITING ÎN ORAȘUL ELIBERAT HUE
• Cuvîntarea președintelui Prezidiului C.C. al F.N.E.
• Portul Da Nang își reia activitatea normală • Forțele 

patriotice au luat prizonieri doi generali saigonezi

VIETNAMUL DE SUD 24 (Ager
pres). — La Hue a avut loc un mi
ting, în cadrul căruia peste 30 000 
de persoane, sosite din toate colțurile 
provinciei, s-au întîlnit cu conducă
tori ai Frontului Național de Elibe
rare și ai Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud.

A luat cuvîntul Nguyen Huu Tho. 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al F.N.E., care s-a referit la 
situația din Vietnamul de sud, de- 
nunțînd abuzurile administrației sai- 
goneze, care se face vinovată de ne- 
respectarea prevederilor Acordului 
de la Paris cu privire la Vietnam. 
Nguyen Huu Tho a recomandat tu
turor compatrioților și membrilor ad
ministrației revoluționare din provin
ciile eliberate să respecte cu strictețe 
politica în zece puncte privind zona 
eliberată, exprimată de G.R.P. Ia 1 
aprilie 1975. „Acest program, cu pu
tere de lege, are ca scop apărarea 
cuceririlor revoluției, stabilizarea vie
ții populației și apărarea Acordului 
de la Paris cu privire la Vietnam", a 
spus vorbitorul.

4r
Ministerul Economiei și Finanțelor 

al Republicii Vietnamului de Sud a 
dat publicității un comunicat. în care 
se arată că, începînd cu data de 
24 aprilie 1975. portul comercial 
Da Nang își reia activitatea normală.

DECLARAȚIA M.A.E. AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 24 (Ager
pres). — Ministerul de Externe al 
Republicii Vietnamului de Sud a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că, sfidînd legile internaționa
le. administrația saigoneză a ordo
nat. la 21 aprilie a.c.. forțelor sale 
aeriene să lanseze bombe asfixiante 
de tip „CBU-55“ în zona Xuan Loc, 
această acțiune criminală împotriva 
populației sud-vietnameze soldîn- 
du-se cu moartea a numeroase per
soane.

G.R.P. al R.V.S. cere încetarea ime
diată a unor asemenea acte si a- 
dresează guvernelor și popoarelor iu
bitoare de pace si dreptate din în
treaga lume, inclusiv poporului a-

- . ■ ....................

Manifestări sărbătorești închinate

eliberării Cambodgiei
PNOM PENH 24 (Agerpres). — 

După cum anunță postul de radio 
Pnom Penh, la 24 aprilie. în capitală 
si în marile orașe din Cambodgia au 
avut loc manifestări sărbătorești pri
lejuite de victoria poporului si for
țelor sale armate, ale F.U.N.C. și 
G.R.U.N.C.

Manifestările au început dimineața 
la ora 6.00. cînd locuitorii tării. ftM 
păstrat 5 minute de reculegere în 
memoria celor căzuti în luptele pen
tru o Cambodgie democratică. La

PROGRAMUL DE DEZVOITARE
A R, S. F. IUGOSLAVIA ÎN VIITORII DECENIU

BELGRAD 24. — Corespondentul 
nostru transmite : întrunite in ședin
ță comună, cele două camere ale 
Adunării R.S.F. Iugoslavia — Con
siliul federal si Consiliul republici
lor si provinciilor — au analizat si
tuația economică la începutul anu
lui în curs si proiectul de dezvoltare 
a tării pînă în 1985.

în expunerea prezentată pe mar
ginea primului punct de pe ordinea 
de zi, Goiko Ubipavip, membru al 
Consiliului Executiv Federal, a re
levat rezultatele pozitive obținute în 
economie în primele luni ale anu
lui. Astfel, el a menționat, printre 
altele, că producția industrială a spo
rit. în primele trei luni, cu 9 la sută

Cu afișe multicolore și lozinci aco
perind pereții clădirilor, vitrinelor și 
monumentele din piețele publice, cu 
garoafe roșii, .cu convoaie de mașini 
lansînd apeluri și lozinci prin pilnia 
megafoanelor, cu mitinguri uriașe in 
parcuri și pe stadioane. Lisabona, ca 
și întreaga Portugalie, trăiesc intens 
atmosfera premergătoare unui mare 
eveniment : primul scrutin liber din 
ultimii cincizeci de ani. Interesul pe 
care îl trezesc alegerile din Portu
galia se poate vedea și din afluxul 
mare de ziariști străini — peste 601) 
— sosiți din toate colțurile lumii.

La capătul unei intense campanii 
electorale, la care au participat 12 
partide politice, vineri. 25 aprilie, cei 
peste șase milioane de alegători în
scriși în liste se vor prezenta în fața 
urnelor pentru a desemna pe depu
tății în Adunarea Constituantă, me
nită să dea Portugaliei o nouă con
stituție (in locul celei din 1933). în- 
corporînd cuceririle revoluționare, 
democratice din ultimul an.

Aceste prime alegeri coincid cu îm
plinirea unui an de la răsturnarea 
dictaturii fasciste, de la ziua cînd a- 
cordurile cîntecului „Grandola. vila 
Morena". transmise prin radio ca 
semnal al declanșării mișcării insu
recționale de renaștere națională, fă
ceau ca o rază de lumină si speranță 
să străpungă orizontul întunecat al 
Portugaliei. înscriindu-se în marile 
transformări politico-sociale care au 
loc pe întreaga arenă mondială,_ ac
țiunea curajoasă și hotărîtă pregătită 
cu tenacitate de militarii patrioti. 
sprijiniți, din primele momente, de 
masele muncitorești, a _ pus capăt, 
practic fără vărsare de sînge. lungii 
nopți a regimului de dictatură fas
cistă. marcînd în același timp sune
tul de gong al ultimului si celui mai 
vechi imperiu, colonial al lumii. Pen
tru a marca în mod deosebit acest 
eveniment capital în istoria tării, gu
vernul portughez a hotărît ca ziua 
de 25 aprilie să fie proclamată săr
bătoare națională, sub denumirea de 
„Ziua Portugaliei".

Victoria de la 25 aprilie 1974 a creat 
condiții pentru exercitarea activității 
partidelor politice, dintre care prin
cipalele patru colaborează cu Mișca
rea Forțelor Armate în cadrul coa
liției guvernamentale (partidul comu
nist, partidul socialist, partidul popu
lar democratic și mișcarea democra
tică portugheză). Restabilirea libertă

fiind gata să primească navele diferi
telor țări.

După cum s-a anunțat, orașul por
tuar Da Nang a fost eliberat în cursul 
acestei primăveri. în urma acțiunilor 
forțelor de eliberare sud-vietnameze 
desfășurate în colaborare cu populația 
răsculată împotriva regimului saigo- 
nez.

*
După cum informează agenția „E- 

liberarea", în cursul recentelor lupte 
care au dus la eliberarea orașului 
sud-vietnamez Phan Rang și a pro
vinciei Ninh Thuan, forțele armate 
populare au luat prizonieri doi gene
rali ai armatei regimului saigonez, 
dintre care unul comandant al regiu
nii a 4-a militare saigoneze. iar celă
lalt comandant al diviziei a 6-a 
aeriene. Cu prilejul acelorași lupte 
au fost, de asemenea, luați prizonieri 
numeroși alți ofițeri saigonezi.

★
GENEVA 24 (Agerpres). — Sena

torul american Charles Mathias a 
declarat, la o conferință de presă la 
Geneva, că „guvernul Statelor Unite 
ar trebui să renunțe la politica sa 
de împotrivire față de recunoașterea 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud". 
El s-a pronunțat. în același timp, in 
favoarea admiterii G.R.P. în toate 
organismele O.N.U.

merican. apelul de a întreprinde ac
țiunile necesare pentru a se pune 
capăt acțiunilor sîngeroase ale admi
nistrației de la Saigon.

*
într-o declarație dată publicității în 

legătură cu folosirea de către ar
mata saigoneză a bombelor asfixian
te în zona Xuan Loc, Ministerul de 
Externe al R. D. Vietnam arată că 
guvernul acestei țări condamnă se
ver această faptă criminală.

Declarația M.A.E. al R.D.V. adre
sează. de asemenea, apelul de a se 
acționa energic pentru a se pune ca
păt actelor criminale ale administra
ției saigoneze.

Pnom Penh a avut loc apoi o pa
radă militară. Unitățile participante 
1a paradă au fost salutate de întrea
ga populație a orașului.

Pină seara tîrziu au avut loc ser
bări populare.

Postul de radio din Battambang, 
al doilea oraș ca mărime din Cam
bodgia. a transmis știri despre' na
ționalizarea comerțului cu ridicata, 
stabilirea unor preturi ferme la orez, 
carne si alte produse alimentare de 
primă necesitate.

fată de aceeași perioadă a anului 
trecut.

în expunerea cu privire la Pro
gramul de dezvoltare a tării in de
ceniul următor. Milorad Birovliev, 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral si președinte al Comitetului 
federal pentru planificarea socială, a 
relevat că realizarea unei dezvoltări 
continue, dinamice, raționale din 
punct de vedere economic si stabile 
constituie sarcina principală a între
gii dezvoltări materiale în etapa ur
mătoare. El a arătat că se prevede 
ca sporul mediu anual al produsului 
social să înregistreze un ritm de 7 
la sută. El a relevat că industriali
zarea va constitui baza dezvoltării 
economice.

ților politice și sindicale, paralel cu 
procesul de epurare a elementelor 
fasciste din aparatul de stat, au des
cătușat energiile creatoare ale mase
lor populare.

In acest cadru s-au lărgit continuu 
cuceririle democratice ale oamenilor 
muncii, inclusiv libertatea de expre
sie și dreptul de a se organiza în par
tide politice, de care fuseseră privați 
vreme de decenii, s-a schimbat conti
nuu raportul de forțe. Dar procesul 
revoluționar nu s-a desfășurat și nu 

Azi, „Ziua Portugaliei" - 
și primele alegeri democratice

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA LISABONA

se desfășoară pe un teren neted, for
țele reacțiunii nu s-au resemnat cu 
eșecul suferit, alternind formele de 
rezistență, fățișă sau mascată, cu 
comploturile militare și sabotajele e- 
conomice. Toate aceste încercări s-au 
izbit însă 'de opoziția fermă a mase
lor. Cercurile reacțiunii au suferit 
un șir de înfrîngeri, elemente re
trograde. conspiratoare, care au în
cercat să frîneze procesul revoluțio
nar, au fost demascate, fugind din 
țară ; în același timp, unele grupări 
politice de dreapta care și-au legat 
soarta de acțiunile conspirative, anti
democratice ale reacțiunii au fost în
lăturate din viața politică. Fiecare 
din tentativele reacțiunii a avut efec
te contrare celor scontate, determi- 
nînd o întărire a coeziunii forțelor 
progresiste, militare și civile. Dezvol
tarea procesului revoluționar și-a gă
sit astfel noi expresii prin instituțio- 
nalizarea Mișcării Forțelor Armate și 
elaborarea platformei de înțelegere 
Intre aceasta și un număr de șase 
partide politice, între care partidele 
comunist și socialist, ca și prin mă
surile de naționalizare a unor im
portante sectoare ale vieții economî- 
co-financiare.

moscova Convorbiri economice
româno -

MOSCOVA 24 (Agerpres). — To
varășul Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, a 
avut, joi, o întrevedere cu N. K. 
Baibakov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S.

Vizita în Elveția a delegației 
academiei „Ștefan Gheorghiu66

GENEVA 24 (Agerpres). — în ca
drul vizitei pe care o întreprinde in 
Elveția, delegația academiei „Ștefan 
Gheorghiu", condusă de tovarășul 
Leonte Răutu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al Parti
dului Comunist Român. președinte

BUDAPESTA

Convorbiri privind dezvoltarea relațiilor 
culturale româno - ungare

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — To
varășul Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, președintele păr
ții române la lucrările celei de-a 
III-a sesiuni a Comisiei mixte de co
laborare culturală româno-ungară. a 
fost primit joi de Aczel Gyorgy.

Sesiunea Biroului Federației Sindicale Mondiale
BAGDAD 24 (Agerpres). — In cu

vîntul rostit în cadrul sesiunii Birou
lui Federației Sindicale Mondiale, to
varășul Gheorghe Pană, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., a re
levat rolul important al sindicatelor 
din țara noastră în opera de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România, contribuția lor

Un nou lectorat de limbă siI
ROMA 24 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La Universitatea 
din Pisa, unul din cele mai vechi in
stitute de invățămînt superior din 
Italia, a fost inaugurat joi un nou 
lectorat de limba și literatura ro
mână. Acest nou focar de răspîndi- 
re a limbii și culturii românești în 
Italia se adaugă catedrelor și lecto
ratelor existente deja la Torino, 
Roma. Milano. Napoli. Florența, Pa
dova. Palermo și Cagliari.

Cu prilejul inaugurării lectoratu
lui, Ia catedra de filologie romanică

CÂRȚI ROMÂNEȘTI 
DONATE BIBLIOTECII

DIN TUNIS
TUNIS 24. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La Tunis a 
avut loc o festivitate prilejuită de 
donarea către biblioteca din capitala 
tunisiană a cărților românești pre
zentate la expoziția organizată cu 
prilejul vizitei oficiale de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în această 
țară. Cea mai mare parte a volume
lor donate bibliotecii o constituie lu
crările președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, editate în țara noastră și 
peste hotare.

Mulțumind, directorul bibliotecii. 
Aii Zain, a arătat că aceasta consti
tuie o nouă expresie a trăiniciei re
lațiilor existente între cele două țări, 
o garanție a dezvoltării și întăririi 
acestor relații, potrivit dorinței rea
firmate de președinții Habib Bour- 
guiba și Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul recentei întîlniri de Ia Tunis. în 
interesul reciproc al celor două po
poare. al cauzei păcii, înțelegerii și 
progresului în lume.

Cercurile politice portugheze, ca și 
comentatorii de presă subliniază că 
rolul acestui prim scrutin este doar 
acela de a desemna pe membrii noii 
Adunări Constituante. în declarațiile 
lor, reprezentanții Mișcării Forțelor 
Armate, ca și alți lideri politici au 
arătat că alegerile au mai mult va
loarea unui prim test. Desigur, nu 
se poate anticipa in ce măsură acest 
test va reflecta cu deplină clari
tate aspirațiile reale ale celor mai 
largi mase populare, ținîndu-se sea

ma de un șir de elemente ce l-ar 
putea încețoșa, într-un fel sau altul, 
semnificațiile. Intre aceste elemente 
se numără lipsa, vreme îndelungată, 
a experienței unei vieți politice de
mocratice; faptul că în unele zone ale 
țării, în special cele rurale, cercurile 
antidemocratice opun in continuare 
rezistență, mergînd pînă la tentative 
de a împiedica pătrunderea în aceste 
zone a reprezentanților partidelor de
mocratice ; specularea persistenței 
unor fenomene de obscurantism (Por
tugalia este, după cum se știe, țara 
cu cel mai ridicat procent de anal- 
fabeți din Europa) ; încercările de 
propagare a anticomunismului, ex- 
ploatînd, în acest sens, sechelele in
tensei activități propagandistice din 
timpul salazarismului.

La aceasta trebuie adăugate anumi
te tentative de presiune din exterior, 
de amestec, mai mult sau mai puțin 
voalat. în treburile interne ale țării, 
sub pretextul că în Portugalia s-ar 
produce „un proces tot mal pronun
țat de alunecare spre stînga", inclu
siv încercările de a transforma, prin 
diverse forme și mijloace de influen
țare, anumite deosebiri de vederi 
dintre partide în veritabile fisuri.

sovietice
Au fost prezenți Neculai Agachi, 

ministrul industriei metalurgice al 
Republicii Socialiste România, și 
Gheorghe Badrus. ambasadorul țării 
noastre în U.R.S.S.

în cursul convorbirii au fost a- 
bordate unele probleme actuale și de 
perspectivă ale colaborării și coope
rării economice româno-sovietice.

al consiliului de conducere, rector 
al academiei, a avut, la 24 aprilie, 
întîlniri cu conducerea Organizației 
Internaționale a Muncii din Geneva. 
Cu această ocazie au fost examinate 
posibilitățile de extindere a coope
rării dintre țara noastră și O.I.M.

membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M S.U., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Ungare, pre
cum și de Orban Laszlo, ministrul 
culturii. Au fost discutate aspecte ale 
dezvoltării, pe mai departe, a rela
țiilor culturale dintre cele două țări 
și popoare.

activă la întărirea solidarității miș
cării sindicale mondiale.

Tovarășul Gheorghe Pană împreu
nă cu ceilalți participanți au fost pri
miți de președintele Republicii Irak, 
Ahmed Hassan Al-Bakr, care a salu
tat. în capitala irakiană, pc reprezen
tanții mișcării sindicale mondiale, u- 
rînd succes deplin lucrărilor sesiunii 
Biroului F.S.M.

literatură română in Italia
a fost inaugurată o expoziție de car
te românească, cuprinzind volume o- 
ferite în dar Universității din Pisa 
de către partea română. La loc de 
cinste în cadrul expoziției se află 
lucrările președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „România pe drumul 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate".

■ ■■■■■ @

agențiile de presă transmit:
Tîrgul internațional de la 

Tokio a fost vizitat joi de prințul 
moștenitor al Japoniei, Akihito, în
soțit de guvernatorul orașului Tokio, 
Rvokichi Minobe, și de alte persoane 
oficiale nipone. In pavilionul Româ
niei, unde a fost întîmpinat de am
basadorul țării noastre în Japonia, 
Nicolae Finanțu, și de șeful Agenției 
economice române, Ștefan D. Popa, 
prințul moștenitor al Japoniei s-a 
oprit la standurile de mașini-unelte, 
produse chimice, mobilă, produse ale 
industriei ușoare și ale cooperației 
meșteșugărești, interesîndu-se de 
caracteristicile produselor respective 
și apreciind nivelul și calitatea expo
natelor românești.

R.P.D. Coreeană ?i a lărRlt 
considerabil, m ultimii ani. sfera re
lațiilor diplomatice, numărul statelor 
cu care această țară are astfel de le
gături ajungînd. la mijlocul lunii cu
rente, la 80. Deosebit de rodnici în 
acest domeniu au fost anii 1973 și, 
1974? cînd R.P.D. Coreeană a stabilit

Imperativul continuității procesului 
revoluționar a constituit tema de că
petenie a actualei campanii electo
rale. La marile mitinguri organizate 
în principalele centre ale țării de 
partidul comunist — care, de la în
ceput, și-a menținut și adîncit rolul 
de cea mai organizată și influentă 
forță social-politică — cuvintele de 
ordine au fost : întărirea alianței din
tre Mișcarea Forțelor Armate și po
por, vigilență revoluționară, stimula
rea producției, realizarea programu
lui de reconstrucție națională, rezol
varea unor probleme stringente pe 
plan social, adîncirea democratizării, 
lichidarea puterii monopolurilor și 
latifundiarilor, reforma agrară, desă- 
virșirea decolonizării, o politică ex
ternă de pace și prietenie cu toate 
popoarele, obiectivul final fiind con
struirea unei societăți socialiste în 
Portugalia.

Sub semnul înfăptuirii în conti
nuare de transformări democratice 
și-au desfășurat mitingurile electo
rale și partidul socialist. mișcarea 
democratică portugheză și alte gru
pări. In ansamblu, campania electora
lă a pus în evidență un grad 
de civism la înălțimea importan
ței scrutinului, o participare tot 
mai activă a poporului la dezbaterea 
problematicii naționale. In cuvîn
tarea televizată de joi, președintele 
Costa Gomes, chemînd populația să 
asigure desfășurarea alegerilor în 
ordine, a subliniat : „Poporul nostru 
a demonstrat deja un grad ridicat 
de conștiință cetățenească si de ma
turitate politică. Această atitudine de 
calm va arăta lumii că o jumătate 
de secol de dictatură nu a distrus 
valorile sociale ale unei istorii ce 
datează de opt secole".

Șeful statului portughez a făcut, 
de asemenea, apel la alegători să-și 
dea votul reprezentanților partidelor 
democratice, astfel incit aceștia să 
poată consolida noul curs politic din 
Portugalia.

Cercurile politice și comentatorii de 
presă apreciază că scrutinul de vi
neri, dincolo de o primă evaluare a 
potențialului partidelor, va constitui 
o etapă importantă în desfășura
rea pe mai departe a procesu
lui revoluționar, oferind poporului 
perspectiva unui viitor de libertate, 
dreptate și progres.

V. OROS

Trei decenii de la eliberarea 
Italiei de sub fascism

Poporul italian aniversează astăzi 
împlinirea a 30 de ani de la unul 
din cele mai importante și mai lumi
noase momente din istoria sa : elibe
rarea țării de sub fascism. In urmă 
cu trei decenii, la 25 aprilie 1945. se 
încheia victorioasa luptă de rezis
tență. care a însemnat nu numai li
chidarea odioasei dictaturi mussoli- 
niene și a ocupației hitleriste, ci șl 
deschiderea căii spre o evoluție de
mocratică și progresistă a țării.

La 9 septembrie 1943, Partidul Co
munist Italian, care s-a aflat de la 
început în avangarda luptei forțelor 
democratice pentru răsturnarea regi
mului mussolinian și eliberarea tării, 
a lansat chemarea „La arme !“. In 
aceeași zi. Comitetul de opoziție, 
care inițiase și organizase o serie de 
manifestări populare și acțiuni de 
protest în localitățile din nordul ță
rii, se transforma în Comitetul de 
eliberare naționa
lă, în componența 
căruia au intrat, 
alături de P.C.I., 
un larg evantai de 
forțe politice. O 
fază nouă a luptei 
s-a deschis odată 
cu inițiativa P.C.I. de organizare a 
brigăzilor de partizani „Garibaldi", 
în fruntea cărora s-a aflat tovarășul 
Luigi Longo, actualul președinte al 
P.C.I.

Succesele forțelor coaliției antifas
ciste pe toate fronturile și îndeosebi 
victoriile armatei sovietice, care a 
purtat greul războiului, operațiunila 
desfășurate în Italia de forțele ar
mate anglo-americane au însuflețit 
mișcarea de rezistență din această 
țară, care a cunoscut o intensificare 
continuă. La 10 aprilie 1945, condu
cerea P.C.I. transmite tuturor orga
nizațiilor politice din țară directiva 
prin căre cheamă toate forțele anga
jate în luptă să extindă acțiunea in
surecțională și să declanșeze ofensi
va finală pentru eliberarea țării, 
în noaptea de 25 spre 26 apri- 

"lie, la Milano și Torino, forma
țiile de partizani, împreună cu echi
pele și grupele de acțiune patrio
tică. au declanșat ultimul atac, ocu- 
pînd edificiile publice, stațiile de ra
dio. tipografiile princioalelor ziare, 
prefecturile și cazărmile. Eliberînd 
astfel vaste regiuni, de importan- 
ță-cheie, din nordul Italiei, dind lo
vituri puternice forțelor hitleristo- 
mussoliniene și în celelalte zone ale 
țării, comuniștii, masele populare, 
celelalte forțe democratice italiene 
au adus, prin lupta lor plină de 
abnegație, o contribuție de preț Ia 
marea victorie a popoarelor asupra 
fascismului.

Inscriindu-se cu litere de aur în 
istoria contemporană a Italiei, re
zistența a devenit simbolul luptei po
porului italian pentru democrație și 
progres, pentru pace și libertate. 
„Angajamentul nostru de atunci — 

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA

relații diplomatice cu peste 30 de 
țări. Numărul statelor cu care R.P.D. 
Coreeană are relații economice și 
culturale trece de 90.

încheierea convorbirilor 
iraniano-egiptene.Joi au luat 
sfîrșit La Teheran convorbirile oficia
le dintre șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, și 
președintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat, care a efectuat o vi
zită de 24 de ore în Iran — infor
mează agenția PARS. In cadrul con
vorbirilor, cei doi șefi de stat au exa
minat stadiul și perspectivele rela
țiilor bilaterale, evoluția situației din 
Orientul Apropiat, precum și alte as
pecte ale situației internaționale ac
tuale.

Scăderea cursului dola- 
mlui. ^a bursele valutare s-a 
înregistrat miercuri o scădere a 
cursului dolarului la niveluri record 
pentru ultimele săptămîni. Experții 
pun în continuare la originea aces
tei evoluții dificultățile economiei 
S.U.A., în speță posibilitatea ca ac
tualele metode de combatere a rece
siunii să se soldeze, ulterior, cu o 
agravare de amploare a inflației. A- 
ceste evoluții monetare au fost în
soțite de o ușoară creștere a cursu
lui aurului.

Premierul canadian,Pierre 
Elliott Trudeau, a anunțat crearea 
unei comisii la cel mai înalt nivel 
pentru examinarea implicațiilor con
centrării corporațiilor în Canada. Mi
siunea ei va fi de a investiga im
plicațiile economice și sociale ale 
creșterii puterii corporațiilor în Ca
nada.

Acord Japono-american. 
In cadrul reuniunii de joi a comi
siei mixte japono-americane s-a ho- 
tărit ca o parte din teritoriul afectat 
bazei aeriene militare a S.U.A. . de 
la Sagami, prefectura Kanagawa, să 
fie retrecut sub jurisdicție niponă.

0 reuniune restrînsă a 
cabinetului italian, prezidată 
de primul ministru. Aldo Moro, s-a 
desfășurat la palatul Chigi din Roma. 
Participanții au examinat un plan de

Cercurile de afaceri 
mexicane doresc extinderea 
relațiilor cu țările socialiste

CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — Cercurile mexicane de afa
ceri sînt profund interesate în extin
derea relațiilor comerciale cu țările 
socialiste — se arată într-un docu
ment publicat de Institutul mexican 
de comerț exterior. Acordurile pe 
termen lung încheiate de Mexic cu 
țările socialiste oferă posibilitatea 
sporirii planificate a producției pe 
baza unor acorduri comerciale garan
tate.

★
Mexicul și Cuba au hotărît să ex

tindă și să dezvolte relațiile bilate
rale în domeniile educației, științei și 
culturii, anunță un comunicat comun 
semnat la Ciudad de Mexico. 

scria zilele trecute tov. Luigi Longo 
— este și angajamentul nostru de 
azi : acela de a construi, împreună 
cu toate forțele democratice și an
tifasciste, o Italie nouă, o Italie că
reia rezistenta i-a pus bazele, iar 
Constituția republicană i-a indicat 
drumul". în prezent, cînd organizații 
neofasciste încearcă prin actele lor 
de provocare să submineze bazele 
statului democratic și ale ordinii re
publicane, principiile și valorile re
zistenței sînt deosebit de actuale. 
Tocmai de aceea, evocarea eveni
mentelor de acum trei decenii con
stituie pentru P.C.I., pentru toata 
forțele democratice și progresiste un 
prilej de a sublinia din nou însem
nătatea întăririi și consolidării uni
tății tuturor forțelor de bază ale 
poporului italian, pentru a asigura 
înaintarea Italiei pe calea deschisă 
în urmă cu 30 de ani de rezistență.

Ziua de 25 apri
lie este aniversată 
de atunci ca una 
din principalele 
sărbători ale Ita
liei. După elibe
rarea de sub 
fascism. România 

și Italia au evoluat în mod di
ferit în ce privește orînduirea so
cială. Dâr aceasta nu a constituit și 
nu poate constitui un impediment în 
calea dezvoltării prieteniei și colabo
rării dintre popoarele român și ita
lian, dintre România și Italia, lega
te prin originea latină, prin tradițio
nale afinități pe multiple planuri. 
Un moment culminant în evoluția 
pozitivă a legăturilor româno-ita- 
liene l-a reprezentat vizita între
prinsă în Italia. în primăvara anu
lui 1973, de președintele Nicolae 
Ceaușescu, convorbirile la nivel 
înalt avute cu acel prilej, documen
tele semnate deschizînd noi și am
ple perspective dezvoltării și în con
tinuare a relațiilor dintre România 
și Italia.

Totodată, comuniștii, poporul ro
mân iși exprimă via satisfacție pen
tru dezvoltarea relațiilor de strînsă 
prietenie, colaborare tovărășească, de 
caldă solidaritate internationalistă 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian. Funda
mentul trainic pe care sînt clădite 
aceste legături îl constituie atașa
mentul fată de principiile egalității 
în drepturi, independenței, autono
miei, respectării dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stătă
tor politica — adică, acele principii 
care chezășuiesc întărirea continuă 
a solidarității partidelor frățești, 
unitatea lor.

Acestea sînt temeliile pe care se 
dezvoltă prietenia româno-italiană. 
corespunzînd întru totul intereselor 
celor două popoare, năzuințelor de 
progres și pace ale popoarelor de 
pretutindeni.

Radu BOGDAN

măsuri privind finanțarea întreprin
derilor italiene afectate de criză.

Cu prilejul celei de-a 125-a 
aniversări a nașterii lui Mihai 
Eminescu, ziarul „Le Journal 
d’Egypte" a publicat un articol 
consacrat vieții si activității 
marelui poet român. Autorul 
consideră că opera lui Eminescu 
constituie o parte integrantă a 
literaturii romantice europene, 
avind ca surse izvoare de isto
rie veche a tării sale si bogăția 
folclorului românesc. Pătruns de 
timpuriu de ideea entității națio
nale, Eminescu. se spune in ar
ticol. este „fără îndoială un poet 
national, dar si un reprezentant 
al culturii europene".

In cadrul turneului pe care 11 
întreprinde în Suedia. Ion Voicu 
a susținut un concert pe scena 
Filarmonicii din Stockholm. Ar
tistul român a interpretat „Sim
fonia spaniolă" de Edouard 
Lalo, bucurîndu-se de un deo
sebit succes. Răspunzînd aplau
zelor îndelungate ale publicului. 
Ion Voicu a interpretat in afa
ra programului piesele „Temă 
cu variațiuni" de Wieniawski și 
compoziția proprie „Dimineața".

Convorbiri italo-elveție*  
jjg. Ministrul italian al afacerilor 
externe, Mariano Rumor, a efectuat 
o vizită oficială în Elveția. La înche
ierea vizitei, Mariano Rdmor a rele
vat că de ambele părți a fost expri
mată dorința ca lucrările Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, care se desfășoară în prezent 
la Geneva, să se încheie cît mai cu- 
rînd și cu rezultate concrete.
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Un Consiliu guvernamen
tal pentru politica energetică gene
rală. prezidat de primul ministru 
Takeo Miki, a luat ființă la Tokio. 
Consiliul va. funcționa ca organ su
prem de decizie în problemele ener
getice. Printre atribuțiile noului or
ganism figurează stabilirea necesi
tăților energetice pină în anul 1985. 
asigurarea unor surse stabile de 
energie, precum și economisirea și 
darea în exploatare a unor noi re
surse.

Două decenii de la 
Conferința de la Bandung
DJAKARTA 24 (Agerpres). — In

tr-un discurs rostit cu prilejul îm
plinirii a 20 de ani de la Conferința 
de la Bandung, președintele Indone
ziei. generalul Suharto, a adresat un 
apel pentru întărirea solidarității 
popoarelor din Asia și Africa în 
lupta pentru pace și progres. împo
triva tuturor formelor de asuprire și 
inegalitate. El a evidențiat impor
tanța Conferinței de la Bandung in 
lupta de eliberare națională a po
poarelor afro-asiatice. precum și a 
intensificării mișcării pentru pace și 
colaborare internațională. Președin
tele Suharto a subliniat necesitatea 
respectării principiilor coexistentei 
pașnice, a colaborării între state pe 
baza deplinei egalități, pentru prie
tenie și cooperare intre popoare.

DE PRETUTINDENI
• PASĂRILE MOS

COVEI. Se pare că Moscova 
prezintă o atracție deosebită 
pentru păsări ; mai mult de 200 
de specii iși au „domiciliul 
stabil" în capitala sovietică. Au 
fost observați chiar șoimi — pe 
un bloc din piața Smolensk, de 
pildă — și bufnițe — acestea 
preferind ambianța grădinii bo
tanice. Nu este ocolit nici va
carmul arterelor centrale, unde 
își fac cuiburile în special pă
sările cîntătoare. Multe păsări 
călătoare au renunțat de cîțiva 
ani încoace la lungile lor dru
muri înspre sud, iernînd în 
oraș. Ornitologii explică toate 
acestea prin iernile blînde ale 
ultimilor ani și mulțimea 
parcurilor din capitala sovie
tică.

• DESENE RUPESTRE 
IN SUEDIA. Cu totul din 
Intîmplare au fost descoperite, 
în apropiere de orașul Gote- 
borg, desene rupestre pe care 
arheologii le-au etichetat ca 
„senzaționale și extrem de va
loroase" ; autorul descoperirii, 
un elev din Goteborg — ornito- 
log amator — era de fapt în 
căutare de păsări, cînd a -lat 
peste valoroasele desene p:' '■ 
istorice. După primele cerce
tări, vechimea acestora este a- 
preciată la 3 000—3 500 de ani. 
Se presupune că aceste repre
zentări — de oameni, căprioa
re și pești — serveau unor ri
tualuri magice și religioase ale 
unei populații de vînători cobo- 
rîte din nordul Scandinaviei.

• SCRUTÎND CERUL 
250 DE ZILE PE AN.
Bagdad urmează să fie con
struit un observator dotat cu a- 
paratura cea mai modernă și 
care va fi unic în felul său : el 
va putea funcționa în medie 250 
de zile pe an, în timp ce ob
servatoarele europene nu de
pășesc cifra de 80 de zile, da
torită condițiiloț atmosferice și 
meteorologice nefavorabile.

• A.B.C.-UL ȘAHU
LUI. In Editura de stat pentru 
literatură pedagogică din Ceho
slovacia a apărut un manual de 
șah destinat copiilor în vîrstă 
de 6—9 ani. Menit să sti
muleze gîndirea, concentrarea, 
promptitudinea reacțiilor, „al
fabetul șahist" este completat 
cu versuri care înlesnesc asimi
larea regulilor de joc, precum 
și cu ingenioase ilustrații pri
vind diferite mutări și situații 
care se pot ivi pe tabla de șah.

• REZERVAȚIE IN DE
ȘERTUL GOBI. Pe o supra
față de circa 4 milioane de hec
tare cuprinsă între munții Altai 
și partea orientală a deșertului 
Gobi va fi creată o rezervație 
naturală. In această regiune 
trăiesc asemenea animale cum 
sînt cămila și măgarul sălbatic, 
ghepardul, ursul de Gobi și al
tele, care au dispărut aproape 
cu totul de pe glob. Potrivit 
specialiștilor, în zona respectivă 
au fost „inventariate" peste 206 
de specii de plante și mai mult 
de 80 de specii de animale.

• UN AUSTRALOPI- 
TEC IN ETIOPIA. La Roma 
s-a anunțat că în Etiopia a fost 
descoperit scheletul unui aus- 
tralopitec avînd înălțimea de 
1,40 m. Se apreciază că acesta 
a trăit acum trei milioane de 
ani în zona unde în prezent se 
află orașul Hadar, situat la 600 
kilometri de Addis Abeba. Cu 
ajutorul urmelor de polen gă
site în nisipul în care a fost în
gropat australopitecul, cercetă
torii vor putea stabili natura 
vegetației In mijlocul căreia 
trăia acest strămoș al omului.

• „AQUAPOLIS". °- 
rașul plutitor care va constitui 
pavilionul central al expoziției 
pe tema „Oceanul planetar", ce 
vă fi inaugurată în luna iulie 
a. c., a ajuns tractat de un re
morcher în Peninsula Motobu, 
din Okinawa. Pavilionul, cu 
Ițtngimea de 104 metri, lățimea 
de 100 metri și înălțimea de 32 
metri, a fost transportat de trei 
remorchere, parcurgînd distan
ța de 1 400 kilometri dintre 
Golful Hiroșima și Peninsula 
Motobu în 118 ore. După cum 
s-a anunțat, expoziția „Oceanul 
planetar" își va deschide por
țile la 20 iulie și se va închide 
la 18 ianuarie 1976.

• VITAMINA C SI FU
MATUL Teste efectuate de 
organele sanitare canadiene re
levă că în sîngele fumătorilor 
conținutul de vitamină C este 
mai scăzut decît la nefumători 
(cu 25 ia sută la cei ce consu
mă pînă la un pachet de țigări 
pe zi și cu 40 la sută la cei ce 
depășesc considerabil acest ni
vel). La fumătoare, deși pro
centul de vitamina C este mai 
redus decît la nefumătoare, el 
este totuși superior celui con
statat la bărbații fumători. Este 
interesant de remarcat că la 
persoanele care fac uz de pipă 
sau care fumează țigări de foi 
cantitatea de vitamina C din 
sînge nu se diminuează.

• „HĂRNICIA" GALI- 
NACEELOR. Asociația agri
cultorilor din landul Saxonia In
ferioară (R.F.G.) a publicat o 
statistică din care reiese că găi
nile sînt mai harnice cînd sînt 
mai multe laolaltă. Acolo unde 
nu „conviețuiesc" mai mult de 
20 de găini, producția de ouă nu 
depășește anual 174 ouă pe 
cap... de găină. în grupuri de 
pînă la 100, producția crește Ia 
201 ouă. ajungînd la 240 pe an 
în fermele cu pînă Ia 1 000 de 
găini și chiar pină la 253 in 
ferme cu peste 1 000 de gali- 
nacee.


