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ÎNCHEIEREA vizitei de prietenie 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

IN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 
Șl REPUBLICA ARABĂ EGIPT

în dimineața zilei de 25 aprilie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, care a întreprins o 
vizită de prietenie în Republica A- 
rabă Siriană, a părăsit Damascul.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
fost condus de la reședință și pină 
la aeroportul international al Da
mascului de președintele Assad.

La aeroport erau prezenti președin
tele Consiliului de Miniștri, Mah
moud Al-Ayoubi, ceilalți membri ai 
guvernului sirian, alte înalte peroa
ne oficiale siriene, șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Damasc, 
membrii Ambasadei române și alți

★

Vineri dimineața, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a sosit la 
Cairo. într-o vizită de prietenie, la 
invitația președintelui Republicii 
Arabe Egipt. Anwar El Sadat.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
fost salutat cu cordialitate de pre
ședintele Anwar El Sadat si de alte 
înalte personalități egiptene — Mo
hamed Husni Mubarak, vicepre
ședinte al republicii. Mamdouh Sa
lem. președinte al Consiliului de Mi
niștri, dr. Mohamed Hafez Ghanem, 
Ismail Fahmy, general Abdel Ghani 
El Gamassy, viceprim-miniștri, dr. 
Rifaat El Mahgoub. prim-secretar in
terimar al C.C. al U.S.A., dr. Mah
moud Abdel-Hafez, guvernatorul o- 
rasului Cairo, miniștri, deputati. ge
nerali și ofițeri superiori, decanul 
corpului diplomatic.

Erau prezenti Petru Burlacu. am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Arabă Egipt, și

Convorbiri intre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Egiptului, Anwar El Sadat

DEJUN OFERIT IN ONOAREA 
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
DE PREȘEDINTELE ANWAR EL SADAT

Vineri, la Palatul Al Taher din 
Cairo au avut loc convorbiri între 
președintele Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Arabe E-

înlîlnirca tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu Yasser Arafat, președintele O.E.P.

în seara zilei de 24 aprilie a.c. a 
avut loc o întîlnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, cu 
Yâsser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

Cu acest prilej a avut loc o apro
fundată și utilă examinare a pro
blemelor internaționale de interes 
comun, cu deosebire a situației din 
Orientul Mijlociu. S-a constatat că, 
de la ultima lor întilnire. situația in
ternațională a cunoscut noi schim
bări însemnate în favoarea afirmării 
popoarelor, a dreptului lor la exis
tență liberă și independentă.

Președintele Nicolae Ceaușescu l-a 
felicitat pe Yasser Arafât, Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
pentru însemnatele succese repurta
te de aceasta pe plan international, 
pentru recunoașterea tot mai largă 
a drepturilor legitime ale poporului 
palestinean. a faptului că rezolvarea 
lor justă constituie una din compo
nentele esențiale ale soluționării si
tuației din Orientul Mijlociu, a in
staurării unei păci trainice și drepte 
in această parte a lumii.

Șeful statului român l-a asigurat 
că România va milita în continuare, 
cu hotărîre, ca rezolvarea justă a 
problemei poporului palestinean să 
fie grăbită.

Yasser Arafat a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu profunde 
mulțumiri pentru sprijinul consec
vent acordat cauzei drepte a po
porului palestinean, dînd o înaltă a- 
preciere acțiunilor și inițiativelor 
României, ale șefului statului ro
mân, în favoarea înfăptuirii grabni
ce a dreptului palestinenilor de a-și 
constitui o viată nouă, independentă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

cetățeni români care lucrează tn Si
ria in cadrul acordurilor de cooperare 
dintre cele două țări.

Președintele Republicii Socialiste 
România își ia rămas bun de la cei 
prezenți. Cei doi șefi de stat iau loc 
pe podiumul de onoare. Fanfara in
tonează imnurile de stat ale celor 
două țări, în timp ce, în semn de 
salut, răsună 21 salve de artilerie. 
Se trece în revistă garda de onoare. 
Șeful statului sirian îl conduce apoi 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu pină 
la scara avionului. Cei doi președinți 
își string îndelung mîinile, se îmbră
țișează cu căldură, avionul preziden
țial decolînd apoi spre Cairo.

★

membrii Ambasadei române la Cairo. 
Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
specialiști și tehnicieni români care 
lucrează in Egipt.

La scara avionului, pe aeroportul 
internațional Cairo, împodobit cu 
drapelele de stat ale României și E- 
giptului, cei doi președinți își string 
cu căldură mîinile. se îmbrățișează.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Anwar El Sadat trec în revistă garda 
de onoare. Un grup de copii români 
și egipteni oferă buchete de flori 
șefilor celor două state. După 
încheierea ceremonialului, cei doi 
șefi de stat, celelalte persoa
ne oficiale române și egiptene au 
luat loc în automobile, escortate de 
motocicliști. îndreptîndu-se spre Pa
latul Kubbeh. reședința rezervată 
președintelui României.

întreaga primire a constituit o 
cordială manifestație de simpatie, de 
stimă si considerație fată de pre
ședintele României și poporul român.

gipt, Anwar El Sadat, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească. •

Au fost examinate stadiul actual 
al relațiilor de prietenie și colaborare

Yasser Arafat au apreciat că, în 
momentul de fată, pentru a evita 
creșterea tensiunii și agravarea con
flictului din zonă, este imperios ne
cesar să se depună eforturi noi care 
să angajeze toate țările interesate, 
toate popoarele iubitoare de pace, 
toate forțele care pot să aducă o 
contribuție activă în această direcție.

In timpul întâlnirii cu președintele O.E.P.

La sosire, pe aeroportul din Cairo

româno-egiptene, care cunosc un curs 
mereu ascendent, precum și unele 
probleme internaționale, în special 
situația din Orientul Mijlociu.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
cooperarea fructuoasă statornicită 
între cele două părți, ei au reiterat 
hotărîrea lor anterioară de a men
ține contacte strînse, pentru a se 
consulta și a coopera ori de cîte ori 
se va considera necesar, în proble
me privind situația din Orientul 
Mijlociu.

Președintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El Sadat, a oferit un dejun 
în onoarea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Au participat Mohamed Husni 
Mubarak, vicepreședinte al republi
cii, Mamdouh Salem, președinte al

ÎNTOARCEREA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 

■ Socialiste România, s-a întors, vineri 
seara, în Capitală, din vizita de prie
tenie pe care a întreprins-o în Re
publica Arabă Siriană, la invitația 
președintelui Hafez El-Assad, și în 
Republica Arabă Egipt, la invitația

• Trei decenii de la victo
ria asupra fascismului 
— Jertfele popoarelor, 
interesele omenirii im
pun contemporaneității : 
Abolirea politicii de 
forță, promovarea me
todei tratativelor

• Frăția de arme româno- 
sovietică s-a cimentat 
prin sîngele vărsat în 
comun în lupta împo
triva fascismului
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Consiliului de Miniștri, dr. Mohamed 
Hafez Ghanem, Ismail Fahmy și. ge
neral Abdel Ghani El Gamassy, vice
prim-miniștri ai guvernului egiptean, 
Mircea Malița, consilier al președin
telui Republicii Socialiste România, 
Petru Burlacu, ambasadorul Româ
niei la Cairo, și alte personalități.

ÎN BUCUREȘTI
președintelui Mohammed Anwar El 
Sadat.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Stefan Voitec, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Paul Niculescu, Ion Pățan. Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu. Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan. Ion 
Ionită, loan Ursu, de membri ai Con
siliului de Stat și al guvernului.

Erau prezenti Walid Al Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Sirie
ne. și Psman Assal, ambasadorul Re
publicii Arabe Egipt la București.

Comunicat comun 
româno - sirian

Comunicat comun 
româno-egiptean
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Realizări 

în intrecerea 
socialistă

Cum s-au cîștigat
8 luni și 20 de zile 

în înfăptuirea cincinalului
La începutul anu

lui, colectivul între
prinderii „Electromag
netica** din Capitală, 
după o amănunțită re
glare a mecanismului 
său productiv — im
pusă de creșterea cu 
42 la sută a sarcinilor 
de producție față de 
anul precedent — își 
propunea să realizeze 
cincinalul actual in 
preajma zilei de 1 Mai. 
Cîteva zile mai târziu 
însă, după chemarea 
la întrecere adresată 
tuturor unităților in
dustriale de electroni
că și automatizări, în 
secțiile întreprinderii 
se vorbea deja despre 
un avans de incă cinci 
zile ; în dorința lor da 
a cîștiga și mai mult 
timp, muncitorii și 
tehnicienii din secto
rul de centrale telefo
nice automate au ho- 
tărit să dubleze pro
ducția pe care se an
gajaseră inițial să o 
realizeze peste plan. 
Și, foarte curînd, a- 
ceastă hotărîre a fost 
urmată și de colecti
vele celorlalte sectoa
re ale unității. Toate 
fluxurile de producție 
au fost reglate la noi
le cote. Rezultatul ? 
în ziua de 11 aprilie 
1975, harnicii făurari 
de aparatură de tele
comunicații din aceas
tă întreprindere au în
tors ultima filă din 
calendarul acestui cin
cinal, realizînd încă 
un devans de 10 zile.

— în aproape toata 
secțiile și atelierele 
— ne explică Du
mitru Bragadireanu, 
secretarul comitetu
lui de partid al secto
rului amintit — a- 
ceastă întrecere coti
diană cu timpul a de
venit în primul rînd •

întrecere pentru mai 
buna folosire a capa
cităților de producție, 
îndeosebi a mașinilor- 
unelte prelucrătoare, 
și a spatiilor existente. 
Toate fluxurile de fa
bricație au fost supu
se unor minuțioase a- 
nalize critice — au 
fost depistate locurile 
înguste și operațiile 
neeconomicoase.

Dar, odată cu a- 
ceastă acțiune, s-a ri-

INSEMNARI 
DE ÎNTRECERE 

DE LA „ELECTRO
MAGNETICA"

dicat substanțial ni
velul productivității 
muncii. Astăzi, după 
cum ne spune econo
mistul Aurel Mihăilă, 
în condițiile numeroa
selor perfecționări ale 
proceselor de muncă, 
1« acest indicator se 
realizează o creștere de 
26 la sută peste nive
lul prevăzut în plan. 
Un cuvint hotărîtor 
l-a avut de spus în 
această privință și au- 
toutilarea. în fiecare 
an, atelierele au fost 
dotate cu utilaje de 
înaltă tehnicitate crea
te în întreprindere, 
asigurindu-se astfel 
peste 20 la sută din 
necesarul de mașini 
prevăzut în programul 
de investiții.

Și, firesc, în toate 
acestea, după cum a- 
precia directorul teh
nic Vasile Sănduleac, 
se regăsește, ca un 
laitmotiv, promova
rea noului. Nomencla
torul produselor care 
poartă marca „Elec

Alte colective de muncă raportează 
îndeplinirea cincinalului

Siderurgiștii întreprinderii „La- 
minorul** din Brăila au adresat o 
telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în care raportează că 
această unitate a realizat prevede
rile actualului cincinal in 4 ani, 3 
luni și 23 zile.

O telegramă asemănătoare au 
transmis și muncitorii, tehnicienii 
și inginerii întreprinderii de vagoa
ne din Caracal, care au realizat pre
vederile planului cincinal la pro

Constructorii 
de motoare Diesel 

au îndeplinit 
angajamentul anual

REȘIȚA (Corespondentul „Scln- 
teii“, Nicolae Cătană). — Construc
torii de motoare Diesel de la 
I.C.M. Reșița întâmpină ziua de 
1 Mai cu un nou și prestigios suc
ces : îndeplinirea și depășirea an
gajamentului luat în intrecerea 
socialistă pe întreg anul 1975. Ei 
au izbutit să producă 4 motoare 
Diesel peste prevederile de plah, 
față de trei motoare, cit prevedea 
angajamentul inițial pe întregul an. 
Trebuie remarcat faptul că motorul 
dat peste angajament este de 
1 250 CP, asigurînd, în acest mod, 
constructorilor de locomotive Die

insămînțarea porumbului 

-în stadiul final
în această săptămină, deși vremea a fost ploioasă, pe ogoare a 

continuat intens activitatea de sezon, în multe județe depășindu-se 
viteza zilnică de însămîntare a porumbului. Din datele centralizate 
la Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor rezultă 
că, pînă Ia 25 aprilie, porumbul a fost semănat pe 2 133 000 hectare, 
ceea ce reprezintă 82 la sută din suprafața prevăzută în întreprinde
rile agricole de stat si 78 la sută in cooperativele agricole de produc
ție. Pînă în prezent. 13 județe, printre care Vrancea. Teleorman. Me
hedinți. Argeș. Olt. Dolj și Galați, au anuntat terminarea acestei lu
crări pe toate terenurile prevăzute.

Au mai rămas de însămînțat 108 500 hectare în agricultura de stat 
și 472 000 hectare în cea cooperatistă, terenuri situate in Cînmia de 
vest. Transilvania si nordul Moldovei, unde ploile au împiedicat. în 
oarecare măsură, desfășurarea lucrărilor in cîmp. Există însă posibi
lități ca. prin folosirea întregii capacități a mijloacelor mecanice de 
care dispun unitățile agricole, semănatul porumbului să se încheie 
si în aceste zone în limitele perioadei optime.

(Agerpres)

în județele Constanța și Ialomița 
s-a încheiat semănatul

într-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean Con
stanta al P.C.R. raportează că în
treprinderile agricole de stat si 
cooperativele agricole au încheiat 
semănatul porumbului pe cele 
140 860 ha prevăzute în plan. în 
următoarele zile se vor însămînta 
ultimele suprafețe din cele care ur
mează să se cultive cu soia si po
rumb siloz, astfel încit însămință- 
rile din primăvara acestui an se 
vor încheia pînă Ia 1 Mai. Acum, 
în unitățile agricole din județ se 
execută lucrări de întreținere a cul
turilor. au fost luate măsuri pen
tru buna folosire a pămîntului. 

*

tromagnetica** este a- 
cum aproape cu totul 
altul față de cel din 
1970, pentru că mai 
bine de 80 Ia sută din 
ele sint noi sau mo
dernizate.

Desigur. însă, ceea ce 
dă măsura exactă a 
faptelor de muncă în
registrate pe parcursul 
întrecerii pentru de
vansarea cincinalului 
este efortul oamenilor 
pentru permanenta lor 
autodepășire, dorința 
lor de mai mult și de 
mai bine, pe care co
muniștii au știut să o 
întrețină mereu vie 
atît prin forța exem
plului personal, cit și 
prin munca politică 
desfășurată. în acest 
climat de muncă — ne 
spune Gheorghe Ma- 
teescu, secretarul co
mitetului de partid al 
întreprinderii — s-au 
născut inițiative de
osebit de valoroa
se, concretizate, între 
altele, și în școlariza
rea prin diferite for
me a peste 3 000 de 
muncitori numai în 
actualul cincinal.

în iulie 1972, oame
nii de aici s-au an
gajat să îndeplineas
că cincinalul cu șase 
luni mai devreme și 
să realizeze o pro
ducție suplimentară 
in valoare de 690 
milioane lei. Acum, 
cind cincinalul a fost 
încheiat cu un avans 
de două luni și 20 de 
zile fată de angaja
mentul inițial, colec
tivul de la „Electro
magnetica** și-a asi
gurat premisele ne
cesare pentru reali
zarea unei producții 
suplimentare de a- 
proape 1,2 miliarde 
lei.

D. TÎRCOB 
C. FLOREA

ducția globală industrială cu 8 luni 
și 10 zila mai devreme.

Și colectivul întreprinderii d« 
industrializare a cărnii Suceava 
anunță într-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, că și-a îndeplinit vi
neri prevederile planului cincinal 
si s-a angajat să obțină pină la 
sfirsitul acestui an o producție su- 
olimentară in valoare de 920 mi
lioane lei.

sel electrice din Craiova un avans 
in realizarea sarcinilor de plan ce 
le revin.

Suplimentar:
31 000 tone minereu

TULCEA (Corespondentul „Scîn- 
teii“, Vasile Nicolae). Colectivul de 
La Exploatarea minieră Somova — 
Tulcea a îndeplinit prevederile ac
tualului cincinal în cursul anului 
1974. în perioada care a trecut de 
la acest remarcabil succes, volumul 
producției globale suplimentare a 
crescut permanent, ajungînd la pes
te 30 milioane lei. Pină la finele 
anului, sporul producției globale in
dustriale va fi ridicat la circa 50 
milioane lei, echivalentul a peste 
31 000 tone barită, cupru, zinc și alte 
sulfuri complexe.

Mecanizatorii din unitățile agri
cole de stat si cooperatiste din ju
dețul Ialomița au încheiat ieri, 25 
aprilie, . semănatul porumbului. Au 
mai rămas de însămîntat mici su
prafețe care sint ocupate cu culturi 
pentru masă verde, care pe mă
sura recoltării vor fi pregătite și 
însămîntate. Concomitent se lu
crează intens la însămîntatul so- 
iei. lucrare ce s-a realizat, pînă în 
prezent, pe aproape 40 la sută din 
suprafața prevăzută. La această 
dată. întreprinderile agricole de 
stat Ograda, Roseți, Pietroiu și 
Mircea Vodă au terminat semăna
tul soiei.
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Intervenția9

salvatoare
Din motive pe care cititorul le 

va înțelege din cele ce urmează, 
nu vom da numele eroilor aces
tei lntimplări. E suficient să 
spunem că ea s-a, petrecut pa 
holul de la etajul I al Institutu
lui de petrol si gaze din Ploiești. 
Un tehnician, suferind de inimă, 
• căzut, ca secerat, pierzîndu-și 
cunoștința. Pulsul încetase. 
Corpul începuse să se răcească. 
Fața se învinețise. Intervenise 
moartea clinică. Alarmați, cel 
din jur au alergat să cheme un 
doctor. Cu mai mult calm și 
prezență de spirit, unul din co
legii celui căzut a început să-i 
facă respirație artificială. Un 
minut, două, trei... 15 ! După un 
sfert de oră, bolnavul a clipit 
din ochi, buimăcit, reluîndu-și 
respirația și pulsul inimii. In 
clipa aceea a apărut și doctorița 
Maria Păucescu, de la Grupul 
școlar de chimie, care a desă- 
vîrșit, prin medicamentația ad
ministrată, salvarea Iui. 
acea intervenție 
inspirată — ne-a 
— prezența mea, 
de oră, ar fi fost

„Fără 
curajoasă și 
spus doctorița, 
după un sfert 
de prisos".

Coloana de
la Balotesti5

Elevii școlii generale din satul 
Balotesti au amenajat cel 
frumos muzeu școlar de 
acum din județul Mehedinți. Tot 
ei s-au aindit să înfrumusețeze 
Si parcul scolii, intr-un chip cit 
mai plăcut si original. Au trasat 
alei, au plantat flori și pomi. 
Apoi au făcut rost, de un 
trunchi de brad înalt de vreo 
cinci metri și l-au cioplit aidoma 
„Coloanei" lui Brăncuși. dindu-i 
li o denumire cu semnificație i 
„Simbolul

mai 
pină

devenirii noastre".

Un vecin
fm...

Ion Zaharia din satul Pîrjol, 
Județul Bacău, n-a sădit în viata 
lui nici un pom. Fiind însă ve
cin cu livada cooperativei agri
cole, nu ducea lipsă de fructe. 
Dimpotrivă. Dar nu s-a mulțu
mit numai cu fructele. Cum vre
mea era încă rece, iar lemnele 
din bătătură i se terminaseră, 
I. Z. s-a dus noaptea cu securea 
în livada obștii, ca-n codru. A 

< doborît si a cărat acasă 17 pomi 
de toată frumusețea. Prins de 
miliție, acum e si dl în... pom.

O. J. C. V. L
are umor

Mare bucurie In familia lui 
Gheorghe Stingă din Rimnicu- 
Vilcea in ziua in care a primit 
cheile apartamentului proprie
tate personală. Numai că bucu
ria s-a spulberat repede. Au în
ceput să iasă la iveală vicii 
grave de proiectare și construc- 

. tie. Omul a încercat să mai re
pare ce se putea repara. Dar 
clrpea intr-un loc, și crăpa in
tr-altul. Văzind că n-are înco
tro, s-a adresat Oficiului jude
țean pentru construcția și vin- 
zarea locuințelor proprietate 
personală Rimnicu-Vilcea. pen
tru găsirea unei soluții. Dar 
G. S. a primit un răspuns ului
tor, care l-a pus in derută : 
„Unica soluție este să vă găsiți 
un cumpărător". Să mai zică 
cineva că O.J.C.V.L.P.P. nu face 
casă bună cu... umorul.

O viață 
pentru 
o țigară

Un brăilean, de pe strada Ar
dealului (bloc 12), își făcuse răul 
obicei de a fuma în pat. Cum 
avea vederea cam slabă, uneori 
nu nimerea scrumiera, stin- 
gind mucul țigării lingă ea. De 
citeva ori, neglijenta era să-1 
coste viața. De fiecare dată însă 
* fost salvat la timp de către 
fiul său. Intr-una din nopțile 
trecute, Tămînînd singur acasă, 
s-a culcat, ca de obicei, cu 
gara aprinsă. S-a culcat și 
s-a mai sculat. De la țigară 
luat foc lenjeria patului, 
fumul l-a asfixiat.

ți
nu 

a 
iar

a- 
se

Paznicul 
sub pază

în noaptea de 10 spre 11 
prilie, Constantin Horbeanu
afla, ca de obicei, In postul său 
de paznic la sediul cooperativei 
meșteșugărești „Munca" din Tg. 
Ocna. La un moment dat, plic- 
tisindu-se de atita stat și... căs
cat de pomană, a pornit-o, hai- 
hui, la plimbare. Cel puțin, așa 
ar fi lăsat impresia oricui l-ar 
fi văzut la ora aceea colindind 
pe străzi, fără nici o ținti. E- 
roare. Pentru că C. H. avea o 
țintă precisă : magazia cu ma
teriale și produse finite. A scos 
din buzunar niște chei potrivite, 
a intrat înăuntru și s-a „auto
servit" cu tot felul de obiecte, 
inclusiv încălțăminte. Dar nici 
n-a apucat bine să iasă afară că 
a și fost „încălțat" de plutonie
rii de miliție loan Ivan si Petru 
Toma. După numai o săptămî- 
nă, expaznicul a apărut in fața 
instanței de judecată, de unde 
a ieșit „păzit" pentru doi 
de acum încolo.

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii'

ani

PROPUNERILOR
Propunerile făcute cu diferite pri

lejuri de cetățenii municipiului Cluj- 
Napoca (la întîlnirile cu deputății, la 
consfătuirile organizate pe cartiere, 
în întreprinderi și instituții) au con
stituit pentru consiliul popular si co
mitetul său executiv un ghid prețios 
în toate domeniile de activitate, re
zolvarea lor contribuind atît Ia dez
voltarea economico-socială. urbanis
tică a municipiului, cît si Ia solutio
narea unor deziderate ale populației, 
în ultima legislatură, de pildă, pe 
baza propunerilor formulate de ce
tățeni si cu sprijinul lor efectiv, prin 
muncă patriotică, a fost extinsă re
țeaua de apă potabilă ne 67 străzi, 
ne o lungime de peste 28 km : au fost 
modernizate 33 de străzi pe o supra
fața de aproape 200 000 mp ; s-au 
amenajat noi trotuare pe un număr 
de 37 străzi ; au fost construite pa
sarele pentru pietoni și reconstruite 
unele poduri vechi : au fost reparate 
si întreținute străzile din cartierele 
mărginașe si au fost amenajate 220 
ha noi parcuri, zone verzi și de agre
ment etc.

în ce privește metodele pe care 
comitetul executiv le-a folosit pen
tru rezolvarea propunerilor făcute 
de cetățeni, aș releva — în primul 
rind — măsurile luate pentru asigu
rarea unei evidente clare, pe sec
toare de activitate, a acestora. Am 
încetățenit de mai mulți ani o prac
tică în munca noastră ca propune
rile cetățenilor, indiferent cu ce pri
lej sînt făcute, să fie studiate de un 
colectiv instituit în acest scop, cu 
participarea vicepreședinților de re
sort. care să stabilească atît măsurile 
imediate, cît și de perspectivă pentru 
rezolvarea Jor — firește, a celor care 
pot fi soluționate operativ de către 
comitetul executiv sau în decursul 
legislaturii. Ne-am preocupat și ne 
preocupăm îndeaproape ca deputajil 
să fie în măsură să dea răspunsuri 
clare, competente, la toate proble
mele ne care le ridică cetățenii în 
fata lor, fie în timpul campaniei 
electorale, fie ulterior, la întîlnirile 
de lucru obișnuite.

în campania electorală recent în
cheiată s-a reflectat din nou pre- 
ocupareă alegătorilor pentru dez
voltarea și înflorirea municipiului 
nostru. Cele peste 1100 propuneri și 
sugestii făcute cu ocazia întîlnirilor 
cu viitorii deputat!, care vizează re
zolvarea a peste 850 de probleme 
din cele mai diverse sectoare de ac
tivitate, sint o dovadă grăitoare a 
acestei preocupări. Ce-ar fi de re
marcat în legătură cu numărul mare 
de probleme ridicate de cetățeni ? 
Se cons'tată o lărgire a șfe'rei de 
preocupări, corespunzătoare stadiu
lui și ritmului de dezvoltară pe 
care-1 cunoaște municipiul, și o 
schimbare netă a raportului între 
problemele de interes general și cele 
personale, în favoarea celor din 
prima categorie. în același timp, 
paralel cu scăderea ponderii proble
melor gospodărești-edilitare față de 
campania electorală precedentă, de 
la 77 la sută la 67 Ia sută, iar a ce
lor din domeniul comerțului și apro
vizionării de la 14 la sută la 9 la 
sută, se constată un număr mai 
mare de propuneri privind sistema
tizarea municipiului (30 de propu
neri), sistematizarea circulației ru
tiere și pietonale (49), ordinea și li
niștea publică (39), învătămînt, să
nătate, artă și cultură (53) etc.

întrucît, în conforinitate cu pre
vederile noii legi electorale, legisla
turile pentru consiliile populare mu
nicipale ș-au redus la doi ani si ju
mătate, este evident că In Întreaga 
noastră activitate se impune mai 
multă operativitate, receptivitate și 
spirit de răspundere în rezolvarea 
propunerilor și sugestiilor cetățeni
lor și — mai ales — adoptarea unul

■ S E3 a ■ ■ ■
Oamenii își pun multe speranțe In 

efectul binefăcător al medicamente
lor. Și pe bună dreptate. Se produc 
tot mai multe si mai eficiente re
medii. în farmacii se află leac si 
alinare pentru numeroase afecțiuni, 
nomenclatorul de preparate farma
ceutice românești fiind foarte bogat, 
Ia care se adaugă și cele provenite 
din import. Faptul că medicii aula 
dispoziție mijloace mai multe si mai 
eficiente pentru vindecarea bolilor 
este una din dovezile concrete ale 
grijii permanente a statului nostru 
fată de sănătatea omului.

Este de la sine înțeles că medi
camentele sînt făcute pentru a fi fo
losite rational, și nicidecum, pentru 
a spori, cu orice preț, consumul pe 
locuitor. Devii clientul farmaciei 
numai la nevoie. Dar farmaciile au 
și un număr de cliențl permanenti. 
care vin să cumpere medicamente 
si cînd au. si cînd n-au absolută 
nevoie.

— Sînt cetățeni care cumpără me
dicamente în asemenea cantități, in
cit poți crede că se aprovizionează 
pentru o expediție de cel puțin un 
an — ne spunea responsabilul uneia 
dintre cele mai mari farmacii din 
Capitală. A crescut enorm consumul 
de antinevralgice, algocalmin. pira- 
midon. diazepari sl vitamine, deși li
teratura de specialitate atrage aten
ția că excesul de vitamine A si D, 
spre exemplu, poate provoca modi
ficări nedorite ale metabolismului. 
Abuzul de medicamente se datorește 
însă si personalului medical, mai cu 
seamă celui din policlinicile cu 
plată. Se prescriu, cu nrea multă 
ușurință, rețete cu valabilitate înde
lungată si chiar permanentă pen
tru unele medicamente ca „Pro- 
pranol", „Alindor", „Stamicină" ș. a. 
— la» care, din motive lesne de 
înțeles, rețeta ar trebui să se re
tină. fără a mai vorbi de faptul că 
se încalcă astfel și ordinul nr. 271/ 
1972 al ministrului sănătății, care 
limitează la șase luni valabilitatea 
unei retete...

în condițiile actuale, abuzul de 
medicamente poate avea urmări mult 
mai grave decît în urmă cu cîtiva 
ani. Este opinia prof. dr. Gheorghe 
Panaitescu. șeful clinicii medicale 
Grlvita. care a publicat citeva lu
crări despre efectele adverse, secun
dare si nocive ale medicamentelor. 

stil de muncă prin care să eliminăm 
orice formalism in soluționarea a- 
cestora. Cum vom proceda practic ? 
Vom acționa în spiritul concepției 

f de lucru pe care am adoptat-o incă 
din primele zile ale campaniei elec
torale — respectiv cu ocazia întîl- 
nirilor dintre alegători cu candidații 
Frontului Unității Socialiste. Astfel, 
propunerile făcute la aceste întîlniri 
au fost înregistrate de către dele
gați ai comitetului executiv, au fost 
sintetizate și repartizate pe sectoare 
de activitate spre a fi rezolvate. A 
'doua zi, vicepreședinții de resort ai 
comitetului executiv, împreună cu 
conducătorii întreprinderilor și uni-

Din experiența primăriei 
municipiului Cluj-Napoca

tăților competente in rezolvarea 
problemelor ridicate, procedau Ia o 
primă studiere a propunerilor. Pen
tru cele cu posibilități de rezolvare 
imediată se luau măsuri operative, 
pe Ioc, iar pentru celelalte se sta
bileau termene în raport cu dificul
tatea rezolvării. în acest fel, încă 
în perioada campaniei electorale, au 
fost realizate o bună parte din pro
punerile făcute. Așa a fost cazul cu 
propunerile privind înființarea unor 
noi linii de autobuz — nr. 9 și 9 ba
rat, pentru asigurarea legăturii 
directe Intre noul cartier Mănăștur 
și zona industrială Someș Nord și, 
respectiv, intre Mănăștur și gară ; 
transformarea bufetului din comple
xul I Mănăștur în pensiune pentru 
copiii din cartier ; desființarea or
ganizării de șantier de la sediul te
lefoanelor, care stînjenea nejustifi
cat circulația pietonilor In strada 
Toplița, sau cu altele care vizau sa
lubrizarea municipiului, repararea 
unor străzi și trotuare etc. Datorită 
măsurilor arătate, la scurt timp 
după încheierea, campaniei electora
le, am avut evidența centralizată a 
tuturor problemelor ridicate, după 
care am procedat la o a doua stu
diere a propunerilor, cu care ocazie

Imagine din secția sinterizare a întreprinderii de prelucrare a maselor plastice din Buzâu

— Asistăm la o adevărată „explo
zie" a medicamentelor preparate pe 
bază de sinteză chimică. în lume, 
ele se numără cu sutele de mii. A- 
ceste preparate medicamentoase sint 
deosebit de active, efectul lor asu
pra bolii este uneori spectaculos. 
Dar există si o a doua fată a me
daliei. Ce știm despre efectele se
cundare ale acestor remedii ? Căci, 
să nu uităm, orice substanță medi
camentoasă obținută pe cale de sin
teză este străină organismului, a- 
cesta fiind suprasolicitat pentru asi
milarea ei. Cred, de aceea, că tre

„Leacul miraculos" — viața rațională
Noi piese la dosarul consumului exagerat de medicamente

buie combătută, chiar de pe băncile 
facultății, tendința unor medici de a 
prescrie cit mai multe medicamente 
—- unul pentru flecare simptom, ne- 
glijîndu-se adesea cauza tuturor a- 
cestor simptome. După cum spuneau 
dascăli renumiti ai scolii medicale 
românești, al patrulea medicament 
ne o retetă devine inutil. O aseme
nea retetă denotă nesiguranța medi
cului de a depista cauza bolii. Ca 
si cum un tintas neindeminatic ar 
lansa mai multe săgeți pentru ca 
măcar una să atingă tinta. Reluînd 
comparația, vă puteti imagina ce se 
întîmplă cînd omul se autotratează. 
„Săgețile" nimeresc unde te aștepți 
mai puțin ; medicamentele luate 
fără indicație pot avea în organism 
efecte imprevizibile, pot provoca tul
burări grave...

Unii vor spune că este o exagerare. 
Ce rău pot face banalele antinevral
gice ? Specialiștii au însă o altă pă
rere.

— De la trei în sus ne zi. antine
vralgicele devin drog — avertizează 
conf. dr. Barbu Ionescu, de la Insti
tutul de endocrinologie „C. I. Par- 
hon". De altminteri, orice medica
ment luat fără controlul medicului 

tWffiții
pentru cele care pot fi rezolvate in 
actuala legislatură au fost stabilite 
termene și responsabilități pe per
soane și unități.

Aceeași metodă o vom folosi în 
continuare, privind problemele ce 
se vor ridica la întîlnirile periodice 
ale deputaților cu alegătorii, elimi- 
nînd procedeul vechi, cînd acestea, 
după centralizare erau trimise în 
scris unităților vizate pentru a le stu
dia și a răspunde apoi din nou con
siliului popular — procedeu care, pe 
lingă o dublă corespondentă, avea și 
un viciu de fond : se luau decizii 
care nu întotdeauna erau analizate cu 
toată răspunderea și fără a fi apro
bate în toate cazurile de comitetul 
executiv.

Practic, urmărirea și rezolvarea 
propunerilor cetățenilor se vor face 
pe două căi — atît prin filiera vice
președinților și sectoarelor de re
sort din cadrul consiliului popular, 
cît și prin filieră obștească — într-o 
formă nouă, pe care o vom aplica 
chiar din aceste zile, și, care, credem 
noi, va asigura o legătură mai vie, 
mai eficientă, cu cetățenii. Este 
vorba de constituirea unor colective 
de lucru, cu caracter permanent, al
cătuite din deputatul circumscrip
ției, secretarul organizației de par
tid din cartier, activiști ai organiza
țiilor de masă și obștești și delega
tul comitetului executiv. Aceste co
lective obștești ce-și vor desfășura 
activitatea pe întreaga legislatură au 
și fost instruite. Ele vor avea sar
cina de a îndruma și coordona, sub 
conducerea comitetului executiv, în
treaga activitate obștească ; vor ur
mări, de asemenea, în permanentă 
modul in care se rezolvă propunerile 
și sugestiile cetățenilor, vor sprijini 
realizarea acestora, vor sesiza sec
toarele sau vicepreședinții de resort 
în caz de tărăgănare. Desigur, din 
colectivul de lucru pe circumscrip
ție, făcînd parte și un angajat din 
aparatul comitetului executiv, rezol
varea acestor sarcini va fi posibilă 
cu operativitate și eficiență sporită.

Remus BUCȘA
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular 
al municipiului Cluj-Napoca

constituie o primejdie. Se întîmplă 
adesea ca un pacient, căruia i-am 
indicat un anumit preparat, să con
state că-i face bine și. după expi
rarea termenului și epuizarea canti
tății prescrise, să continue trata
mentul din proprie inițiativă. Unul 
asemenea pacient, suferind de o boa
lă de piele, i s-a făcut, in spital, 
cortizon. Ducîndu-se acasă, fără să 
întrebe pe nimeni, a luat cortizon 
timp de șapte ani. Efectele secun
dare au fost deosebit de grave si cu 
greu a mai putut fi salvat. Abuzul 
de medicamente este favorizat, după 

părerea mea. și de un fel de „modă". 
Acum, de pildă, bolnavii ne cer in
sistent să le prescriem „Brufen" (un 
produs străin foarte asemănător ca 
efect aspirinei) sau așa-zisele beta- 
blocante (care scad tonusul nervos), 
în realitate, sint foarte multe boli 
care se vindecă nu printr-un trata
ment medicamentos, ci printr-un re
gim de viată adecvat, prin renunța
rea la unele rele deprinderi. O ase
menea maladie este obezitatea. Să 
nu-si facă cineva iluzii că poate mîn- 
ca după pofta inimii dacă apoi ia 
pilule pentru slăbire. Aceste pilule 
se folosesc cu multă grijă si numai 
pentru a-1 ajuta pe bolnav să-și re
condiționeze modul de viată, să se 
obișnuiască a se hrăni rațional. Lua
te in exces, ele produc insomnii, ner
vozitate, agitație, iar pentru a scă
pa de ele omul ia somnifere, calman
te. cînd mult mal simplu ar fi să se 
abțină de Ia consumul anumitor ali
mente...

Consumul de tranchilizante este 
toarte mare, nu numai în rîndul ce
lor care iau medicamente pentru slă
bire. O explicație posibilă este exis
tenta stressului provocat de condi
țiile vieții moderne, de tensiunea pe 

întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice din Buzău, uni
tate importantă a industriei chi- ‘ 
mice românești, și-a înscris în 
nomenclatorul de fabricație o 
seamă de produse noi, mult so
licitate de economia națională, 
în ultima vreme, colectivul de 
muncă de aici și-a intensificat 
eforturile pentru perfecționarea 
produselor realizate în secția 
filtre auto. Elemenții filtrelor de 
aer și ulei se fabrică aici de 
mai multă vreme, bucurindu-se 
de apreciere unanimă din par
tea beneficiarilor. Dar colectivul 
întreprinderii și-a propus ca prin 
mijloace proprii să treacă la 
realizarea integrală a filtrelor, 
în acest sens, atenția a fost în
dreptată spre proiectarea și exe
cutarea unor linii tehnologica 
prin autoutilare, acțiune reușită 
cu succes. S-au creat astfel con
dițiile fabricării plastisolului din 
PVC necesar garniturilor de 
filtre și asimilării în producția 
de serie a 15 noi tipuri de filtre 
auto de aer și ulei.

Un loc important în preocu
pările colectivului întreprinderii 
buzoiene l-a ocupat realizarea 
filtrelor de aer pentru autotu
rismele „Dacia" și pentru trac
toarele fabricate la Brașov. Tes
tările făcute asupra seriei zero 
de către beneficiari s-au soldat 
cu rezultate deosebit de bune, 
dovedind calitatea Înaltă a pro
duselor întreprinderii de prelu
crare a maselor plastice din Bu
zău. în primul trimestru al aces
tui an, alături de filtrele de aer, 
unitatea a realizat și trei tipuri 
noi de filtre de ulei pentru au
tocamioanele de mare capaci
tate aflate în exploatare rutie
ră. Programul de asimilare și fa
bricație a filtrelor prevăzut pen
tru prima jumătate a anului 
1975 a fost îndeplinit încă în 
primul trimestru, creîndu-se 
astfel condițiile realizării supli
mentare în cursul acestui an a 
unui număr de peste 100 000 fil
tre auto. în acest mod, între
prinderea buzoiană va asigura 
întregul necesar de filtre pen
tru economia națională.

Specialiștii unității continuă 
să studieze posibilitățile de ex
tindere a gamei filtrelor pentru 
ulei, unde producția și parcul 
pentru autoturisme solicită can
tități tot mai mari.

Mihai BAZU 
corespondentul „Scinteii"

care adesea ritmul ei ne-o Impune. 
Acestea ar fi motivele obiective ale 
intrării ..în modă" a tranchilizante
lor de tot felul. Dar, constituie ele 
singurul remediu împotriva stressu- 
lui ? — am întrebat pe un cunoscut și 
apreciat neurolog, prof. dr. Vlad Voi- 
culescu, șeful clinicii de neurologie 
de la Spitalul de boli nervoase „Gh. 
Marinescu".

— Se consumă exagerat de multe 
medicamente în numele stressulul. 
El există, firește. Dar o anumită ac
centuare a lui ar putea fi evitată ; și 
nu prin medicamente. Să ne gindim 

la cite mai sînt de făcut pentru per
fecționarea si raționalizarea muncii 
noastre ; să recunoaștem că unele 
din cauzele stresante sînt subiecti
ve si se află in neadaptarea sau a- 
daptarea greoaie a unora dintre noi 
la condițiile noi. mai exigente, de 
muncă. Or. toate acestea nu se pot 
rezolva prin consumul de tranchili
zante. Mai multe și mai eficiente e- 
forturi pe plan social, mai multă 
strădanie personală pentru organiza
rea rațională a vieții și a muncii ar 
da rezultate infinit mai bune, iar pe 
plan personal mai multe satisfacții, 
în legătură cu aceasta, aș vrea să 
spun si un lucru neplăcut pentru 
unii, dar care este, de fapt, o con
cluzie la care am ajuns după înde
lungate observații : se abuzează de 
diagnosticul „nevroză" și. în conse
cință. de medicamente, concedii me
dicale etc. Sînt oameni care se re
fugiază în nevroze atunci cînd dau 
de greu, cum se spune, profitînd de 
faptul că in bolile nervoase foarte 
important la stabilirea diagnosticu
lui «sie ceea ce spune pacientul. $i 
cuta oricine poate afirma că are du
reri de cap sau insomnii, unii me
dici sînt duși in eroare. Din o cută

Bucura — unul din hanurile turistice ale cooperației de consum 
din județul Hunedoara

Pe agenda cooperației de consum

Mai multe mărfuri și servicii
la dispoziția populației sătești
în 1975 — ultimul an al actualului 

cincinal — cooperația de consum 
desface un volum de mărfuri cu 
peste 1Q la sută mai mare decît în 
anul 1974. Se acordă o atenție deo
sebită comerțului cu mărfuri neali
mentare (sector în care ritmul de 
creștere va fi de circa 11,8 la sută), 
cu accent pe vînzarea articolelor 
electrotehnice si electronice (tele
vizoare, aparate de radio, frigi
dere etc.), confecțiilor, articole
lor de uz casnic și gospodăresc, 
a uneltelor și diferitelor mate
riale de uz agricol etc. Pentru 
campania agricolă s-au luat măsuri 
de aprovizionare a unităților cu u- 
nelte și materiale necesare lucră
rilor agricole de primăvară și pen
tru extinderea rețelei de desfacere 
prin înființarea de raioane specia
lizate în cadrul magazinelor meta- 
lo-chimice și a magazinelor mixte 
din mediul rural. Prin intensifica
rea muncii de popularizare și difu
zare a cărții și prin creșterea re
țelei fixe cu cel puțin- 208 librării 
și raioane de librării, în anul 1975 
desfacerile de cărți vor crește cu 
20 la sută față de 1974.

Pentru îmbunătățirea aprovizio
nării populației și la creșterea 
desfacerilor de mărfuri, vor fi 
date în folosință 350 noi unități 
comerciale (cu o suprafață de apro
ximativ 150 mii mp), vor fi mo
dernizate alte peste 1 400 de maga
zine, . se , .vor. «șxtinde comerțul 
stradal și fbrthfte moderne de Vîn- 
zare etc. De’lărael; de la începutul 
anului și pină acum s-au și dat în 
folosință mai multe unități : • mo
dernul complex comercial și de ali
mentație publică din Jibou (județul 
Sălaj), cu o suprafață comercială 
de 1100 mp, magazinele cu etaj 
din Podari (județul Dolj), Budila 
(județul Brașov), precum și maga
zinul universal din Vișeul de Jos 
(județul Maramureș), fiecare cu o 
suprafață de 400 mp, magazinul din 
Sascut (județul Bacău) cu o supra
față de 350 mp, precum și super- 
magazinul Corabia (județul Olt).

O contribuție sporită la mal 
buna aprovizionare a populației re
vine și rețelei de alimentație pu
blică a cooperației de consum. Prin 
creșterea producției proprii (cu 12,5 
la sută fată de anul trecut), prin 
diversificarea sortimentului culinar 
și de cofetărie-patiserie, prin spo
rirea numărului de unități se vor 
putea satisface la un nivel supe
rior cerințele consumatorilor.

Creșterea puterii de cumpărare a 
populației rurale, ridicarea nivelu
lui de civilizație a satului româ
nesc solicită sporirea contribu
ției noastre și în domeniul produc
ției industriale și al prestărilor de 
servicii. Astfel, in 1975 volumul

de bolnavi internați la noi. cu acest 
diagnostic, jumătate nu-1 justifică. 
Nevrozele reale sînt boli foarte gra
ve. care necesită tratament ; media 
de virstă a crescut și sint multi oa
meni bătrîni cărora trebuie să le a- 
cordăm ajutor medical, încît este, aș 
zice, inechitabil să risipim energie și 
mijloace materiale pentru îngrijirea 
unor bolnavi închipuiți, in timp ce 
alții, care au mai multă nevoie de 
medicamente și îngrijire, să fie lip
siți de ele...

— Medicamentul — ne spunea dr. 
loan Orha, directorul stației pilot a 
Organizației Mondiale a Sănătăți! 
pentru combaterea cardiopatiei ische
mice de pe lingă A.S.C.A.R. — este un 
simplu adjuvant intr-un proces în 
care regimul de viață este totul. în 
multe boli se pot obține rezultate 
spectaculoase printr-un tratament 
care constă. în primul rînd. intr-un 
anumit regim de viată. Se știe, de 
pildă, că pentru normalizarea ten
siunii arteriale este suficient să se 
reducă consumul de sare, că scăde
rea nivelului grăsimilor în singe se 
poate obține prin evitarea consumu
lui de grăsimi animale, dulciuri și 
făinoase. Se pare că și în ce pri
vește tratarea si mai ales prevenirea 
bolilor cronice degenerative regimul 
de viată este mult mai important de
cît medicamentele...

în concluzie, cu medicamentele nu-î 
de joacă. Pericolele ne pîndesc exact 
de acolo de unde credem că ne vine 
binele. Am consemnat aceste opinii 
ale specialiștilor, ale cîtorva din cei 
ce veghează cu competentă la sănă
tatea noastră, nu pentru a speria pe 
cineva, ci pentru a atrage atenția a- 
supra neajunsurilor pe care abuzul 
de medicamente le poate provoca, fie 
că este datorat unor indicații medi
cale prea „generoase", fie autome- 
dicatiei. Așa cum spunea unul din 
interlocutorii de mai sus. pilula mi
nune. leacul miraculos, atoatevinde- 
cător, nu s-a descoperit. Fără a 
zdruncina Încrederea oamenilor în 
puterea reală a medicamentelor, a 
rezultat, credem, destul de clar că 
păstrarea sănătății, recăpătarea eî 
depind în cea mai mare măsură de 
noi înșine, de modul rațional in care 
știm să ne rindiiim viața si nu de 
proporțiile consumului de medica
mente.

Rodica ȘERBAN 

prestațiilor de servicii pentru popu
lație va fi cu 15 la sută mai mare 
decît realizările din 1974. Pe lingă 
Cele peste 25 000 de secții existente 
la 1 ianuarie a.c., pînă la sfîrșitul 
anului se vor da în folosință 
încă circa 150 microcomplexe de 
prestări de servicii profjjate — cu 
precădere pe activitățile de con
strucții, pe servicii de igienă, pe 
întreținerea și repararea locuințe
lor, a bunurilor de folosință Înde
lungată.

Achiziționarea produselor agro- 
allmentare din gospodăriile țără
nești și organizarea industrializării 
și semiindustrializăril lor constituie 
un alt capitol important al activită
ții noastre. în acest an se vor a- 
chiziționa cu 11 la sută mai multe 
produse agroalimentare (ouă. pă
sări, miere de albine, legume- 
fructe etc.). Pentru atragerea la 
fondul central al statului a gamei 
largi de produse agroalimentare 
prevăzute prin plan, va fi extinsă 
experiența pozitivă privind înche
ierea de contracte și convenții cu 
producătorii individuali.

O deosebită atentie acordăm ri
dicării continue a nivelului etico- 
profesional al tuturor lucrătorilor 
din cooperația de consum. în acest 
sens se întreprind permanent mă
suri pentru organizarea calificării 
la locul de muncă și a instructaje
lor periodice, ridicarea cunoștințe
lor-profesionale , prin cursuri de 
scurtă .durată (cu și fără scoatere 
din producție), reciclarea cadrelor, 

'schimburi de experiență, populari
zarea experienței înaintate, orga
nizarea de conferințe tematice etc.

Prezentînd succint preocupările 
cooperației de consum pentru acest 
an, n-am vrea să se înțeleagă ci 
activitatea noastră nu este suscep
tibilă în continuare de perfecțio
nare. Lucrătorii noștri sînt con- 
știenți de necesitatea asigurării 
unor condiții superioare de servire 
a populației, de cerința îmbunătă
țirii muncii lor de zi cu zi. De alt
fel, cu puțin timp în urmă, biroul 
comitetului executiv al Centro- 
eoop a stabilit un program concret 
de măsuri vizînd perfecționarea ac
tivității politico-educative, astfel 
că, printr-o mai bună organizare a 
muncii, prin ridicarea calității acti
vității fiecărui lucrător, să se rea
lizeze sporirea contribuției coopera
ției de consum Ia realizarea sarci
nilor de plan ale întregii economii, 
la îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale populației.

Iosif POPA 
vicepreședinte al Centrocoop

Noi unități 
ale meșteșugarilor 

ieșeni
Cooperația meșteșugărească ie

șeană pune la dispoziția cetățe
nilor aproape 1 000 de unități de 
producție și de prestări servicii. 
Peste 200 de unități meșteșugă
rești au fost înființate, în ulti
mul timp, în spațiile nou con
struite in cartierele lașului și 
Pașcaniului, la Hîrlău și Tîrgu- 
Frumos, precum și la sate. Prin
tre cele mai noi date în folo
sință se numără complexul meș
teșugăresc de la Podu-Roș din 
Iași, unde cetățenii își pot 
repara televizoarele și obiectele 
de uz casnic sau iși pot cum
păra mobilă frumos lucrată de 
meșterii cooperativei „Mobilă șl 
tapițerie", complexul de pe stra
da Socola, prevăzut cu croitorii 
de lux pentru bărbați și femei, 
ateliere de reparat și de coman
dă Încălțăminte, frizerie, coafu
ră etc. Unități asemănătoare 
s-au Înființat și in noul cartier 
„Alexandru cei Bun". Pentru 
reparații și verificări tehnice la 
autoturisme au fost înființate Ia 
Iași două unități „Autoservice".

Cooperația meșteșugărească ie
șeană pune la dispoziția cetățe
nilor și însemnate cantități de 
confecții, tricotaje, încălțămin
te, mobilă, obiecte de artizanat 
și altele realizate în unitățile 
sale de producție. Pentru desfa
cerea acestor produse s-au în
ființat, în ultimul timp, 15 uni
tăți noi de prezentare și desfa
cere, atit în orașele, cit și 
în satele județului.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii"
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ Șl REPUBLICA ARABĂ EGIPT

La dineul oferit in onoarea președintelui Nicolae Ceausescu 
de președintele Hafez El-Assad

DupS cum s-a anunțat in ziarul de 
ieri, președintele Republicii Arabe

Toastul președintelui 
Hafez El-Assad

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Dragă frate și prietene președinte 
Ceaușescu,

în numele meu personal, în nu
mele Partidului Baas Arab Socialist 
și în numele poporului arab-slrian, 
doresc să adresez o călduroasă urare 
de bun venit președintelui Ceaușescu, 
urîndu-i o ședere fericită în tara 
noastră.

Doresc să reafirm, cu această oca
zie, satisfacția noastră deplină în ce 
privește nivelul relațiilor existente 
între cele două țări ale noastre și 
dimensiunile dezvoltării lor. Aceste 
relații s-au dezvoltat satisfăcător 
după vizita președintelui Ceaușescu 
în țara noastră, din cursul anului tre
cut. Ele au cunoscut, în continuare, 
o și mai mare dezvoltare după întîl- 
nirea noastră cu președintele 
Ceaușescu și cu poporul român prie
ten, în cursul vizitei făcute in Româ
nia.

Nu am nici o îndoială că actuala 
vizită a președintelui Ceaușescu în 
țara noastră, deși este o vizită scurtă, 
va reprezenta un factor important și 
pozitiv în dezvoltarea favorabilă a re
lațiilor noastre.

în cursul vizitei noastre în țara 
dumneavoastră, dragă prietene, am 
fost profund mișcați de primirea deo
sebit de călduroasă șl ospitalitatea pe 
care ne-ați acordat-o dumneavoastră 
personal, doamna Ceaușescu și po
porul român prieten. Am fost, de a- 
semenea, impresionați de sentimen
tele de stimă exprimate de poporul 
român față de noi și față de lupta 
poporului nostru pentru realizarea o- 
biectivelor pe care și le-a propus. 
Ne-am dat seama că poporul dum
neavoastră simpatizează cu cauza po
porului nostru și am simțit un mare 
respect și sentimente călduroase pre
tutindeni unde ne-am deplasat în țara 
dumneavoastră. în orașe și sate, în 
fabricile și fermele pe care le-am 
vizitat. Vizita pe care am făcut-o In 
tara dumneavoastră a avut cele mai 
mari efecte asupra noastră. Eu, per
sonal, și toți membrii delegației ara- 
be-siriene ne-am întors din vizita 
noastră în România cu cele mai fru
moase amintiri.

întilnirile succesive pe care le-am 
avut cu dumneavoastră și cu poporul 

Excelenței Sale Domnului HAFEZ EL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

Părăsind pămîntul ospitalierei dumneavoastră țări doresc să vă adresez 
■incere mulțumiri pentru primirea deosebit de cordială și să-mi exprim sa
tisfacția pentru rezultatele rodnice ale convorbirilor pe care le-am avut. < 

îmi exprim convingerea că schimbul nostru de vederi, care oglindește 
dorința ambelor țări de a participa constructiv la soluționarea problemelor 
lumii de astăzi, va servi la amplificarea si diversificarea relațiilor prietenești 
și de colaborare între cele două țări și popoare, la promovarea păcii si secu
rității internaționale.

Vă adresez, și cu acest prilej, dumneavoastră si poporului sirian prieten 
calde urări de fericire ai prosperitate.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să exprim mulțumirile mele pentru amabilul mesaj pe care mi 

t-ați adresat la Încheierea vizitei dumneavoastră.
împărtășesc convingerea dumneavoastră că schimbul nostru de vederi 

va întări considerabil relațiile de prietenie si cooperare dintre cele două țări 
ale noastre într-o manieră proprie nouă, va întări contribuția noastră la o 
reglementare justă a problemelor lumii, in interesul cauzei păcii mondiale.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa, la rindul meu, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de progres si prosperitate pentru po
porul român prieten.

Excelenței Sale
Domnului MOHAMMED ANWAR EL SADAT 

Președintele Republicii Arabe Egipt
Părăsind teritoriul frumoasei dumneavoastră țări, doresc încă o dată să 

vă transmit, stimate domnule președinte, cele mai calde mulțumiri pentru 
primirea deosebit de prietenească pe care ne-ați rezervat-o.

Sint convins că fructuoasele convorbiri pe care le-am avut împreuna, 
expresie a dorinței celor două țări de a participa activ la soluționarea pro
blemelor internaționale actuale, constituie o nouă și importanta contribuție 
la dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor româno-egiptene, in interesul 
reciproc al celor două țări și popoare, al păcii, cooperării și înțelegerii in
ternaționale. . , . .

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și poporului egip
tean prieten cele mai sincere urări de sănătate și fericire, de pace și de noi 
succese pe calea dezvoltării libere a Republicii Arabe Egipt.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului MIHAIL STASSINOPOULOS

Președintele Republicii Elene
Survolînd teritoriul țării dumneavoastră, am plăcerea să vă transmit 

un călduros salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace și prosperitate poporului elen prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Siriene, Hafez El-Assad. a oferit, 
seara zilei de 24 aprilie, un dineu

in 
in

dumneavoastră au confirmat legătu
rile puternice și profunde care există 
între cele două popoare ale noastre, 
legături care pot forma — și formea
ză în fapt — o bază solidă pentru 
lupta noastră comună și pentru coo
perarea reciprocă în vederea atinge
rii țelurilor comune pe care ni le-am 
propus.

Folosesc acest prilej pentru a ex
prima aprecierea pe care o acordăm 
marii dumneavoastră simpatii față de 
cauza noastră dreaptă și eforturilor 
pe care le-ați depus în trecut, și le 
depuneți în prezent, pentru stabilirea 
unei păci juste și durabile in această 
zonă.

Doresc, încă o dată, să reafirm fap
tul că luptăm alături de dumneavoas
tră și de toți oamenii de onoare din 
lume pentru a înfăptui o pace justă 
și durabilă în zona noastră, ale cărei 
efecte se vor răsfrînge pozitiv atît 
asupra noastră, a celor din această 
regiune, cit și asupra cauzei păcii în 

. întreaga lume, întrucît, fără îndoială, 
dumneavoastră, domnule președinte, 
sînteți convins că pacea adevărată 
trebuie să se bazeze pe dreptate.

O pace adevărată nu include te
ritorii ocupate și nici popoare dezră
dăcinate. Nu mă îndoiesc deloc că 
dumneavoastră sînteți de acord cu 
mine în ce privește această concep
ție asupra cauzei și sensului păcii 
care trebuie să domnească în această 
regiune și în alte regiuni ale lumii.

în lumina convorbirilor ce le-am 
purtat în cursul cîtorva întilniri. îmi 
exprim încrederea, la fel ca și dum
neavoastră. că datorită cooperării 
dintre noi, ca și cooperării noastre 
cu oamenii liberi ai lumii, vom putea 
să înfăptuim o asemenea pace, in 
propriul nostru folos și al întregii u- 
manități.

Vă adresez. încă o dată, dragă fra
te, o urare de bun venit și sper că 
miine veți transmite salutările mele 
și ale poporului nostru adresate po
porului dumneavoastră drag și prie
ten, căruia îi urăm progres, succes și 
prosperitate.

Vă rog, domnilor, să toastăm pen
tru prietenul nostru, președintele 
Ceaușescu, și pentru prietenia siria- 
no-arabo-română.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

HAFEZ EL-ASSAD
Președintele 

Republicii Arabe Siriene 

onoarea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Dragă prietene președinte Hafez 
El-Assad,

Prieteni,
Doresc să exprim bucuria mea și 

a colaboratorilor mei de a ne afla 
din nou în frumoasa dumneavoastră 
țară, de a avea prilejul să ne întîl- 
nim și .să avem un schimb de păreri 
atît asupra relațiilor bilaterale, cît 
și asupra unor probleme importante, 
de interes comun, ale vieții interna
ționale.

Permiteți-mi, dragi prieteni, să ex
prim în numele meu. al guvernului, 
al Partidului Comunist Român, al 
întregului popor român cele mai 
calde felicitări poporului sirian prie
ten.

într-adevăr, relațiile dintre țările 
și popoarele noastre, cît și dintre 
partidele noastre au cunoscut in 
ultimii ani o dezvolțare fructuoasă, 
pozitivă. Această vizită nu este decit 
o nouă expresie a nivelului atins de 
relațiile noastre bilaterale. îmi amin
tesc cu plăcere vizita pe care ați în
treprins-o, împreună cu prietenii si
rieni, în România, acum cîteva luni. 
Aș vrea să exprim bucuria mea pen
tru înțelegerile la care am ajuns cu 
prilejul celor două vizite — înțele
geri care au început să se concreti
zeze cu bune rezultate. Vă pot asigu
ra că sîntem hotărîți să facem totul 
pentru ca toate aceste înțelegeri și 
acorduri să se materializeze. Aceas
ta corespunde atît intereselor popoa
relor român și sirian, cît și cauzei 
generale a colaborării internaționale 
și păcii în lume.

Noi, în România. înțelegem foarte 
bine că în lume s-au petrecut multe 
schimbări. în Europa, spre exemplu. 
Conferința pentru securitate a înre
gistrat rezultate pozitive și se apro
pie de sfîrșit. Ea va reprezenta un 
pas pozitiv înainte nu numai în ce 
privește securitatea și colaborarea pe 
continentul nostru, ci și pentru în
treaga lume.

După cum Cunoașteți, s-au produs 
schimbări și în alte părți ale lumii, 
cum este, de exemplu, în Indochina. 
Din păcate, în Orientul Mijlociu lu
crurile nu s-au mișcat prea mult di.n 
loc. Dimpotrivă, se poate spune că, 
în momentul de față, există o stare 
de încordare care oricînd poate ex
ploda. Sîntem de acord cu dumnea
voastră că trebuie depuse eforturi 
pentru instaurarea unei păci drepte 
în această zonă. Părerea noastră 
este că, în această direcție, trebuie

Plecarea din Cairo
CAIRO 25 — Corespondentul Ager- 

pres, Nicolae N. Lupu, transmite : 
Vineri după-amiază, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a părăsit Cairo, 
indreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroport, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost 
condus de președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwar El Sadat, pre
cum și de înalte personalități civile 
și militare egiptene. Erau prezenți 
Mohamed Husni Mubarak, vicepre
ședinte al republicii, Mamdouh Sa
lem, președintele Consiliului de Mi
niștri, dr. Mohamed Hafez Ghanem, 
Ismail Fahmy și general Abdel Gha
ni El Gamassy, vlceprim-miniștri, dr. 
Rifaat El Mahgoub, prim-secretar in
terimar al C.C. al Uniunii Socialiste 
Arabe, dr. Mahmoud Abdel-Hafez, 
guvernatorul orașului Cairo, membri 
ai guvernului, ai C.C. al U.S.A., 
deputați. generali și ofițeri superiori, 
decanul corpului diplomatic.

Pe aeroportul din Damasc, o caldâ manifestație de simpatie și respect

în timpul dineului, cei doi pre
ședinți au rostit toasturi.

să acționeze atît țările direct intere
sate, cit și toate popoarele lumii care 
pot și trebuie să contribuie la reali
zarea acestei păci drepte. Căile pen
tru realizarea acestui obiectiv pot fi 
diverse. Noi considerăm că activita
tea politico-diplomatică pentru o so
luție politică pașnică constituie mij
locul cel mai important in vederea 
realizării acestui obiectiv. Fără în
doială că reluarea Conferinței de la 
Geneva, cu o participare lărgită, ar 
reprezenta un factor important în 
această privință. Dar, fie că vor par
ticipa la Geneva sau nu, noi consi
derăm că aproape toate statele lu
mii pot și trebuie să-și aducă con
tribuția la soluționarea conflictului. 
Se știe și se cunoaște care este con
cepția noastră în ce privește această 
soluționare ; ea pornește de la re
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
iunie 1967. de la rezolvarea proble
mei poporului palestinean, inclusiv 
prin formarea unui stat palestinean 
independent. în această direcție a 
acționat România, poporul român, în 
însăși colaborarea sa cu țara dum
neavoastră, cu alte popoare din a- 
ceastă zonă, cu toate popoarele care 
doresc o pace dreaptă și trainică în 
Orientul Mijlociu. Este de înțeles că 
această pace trebuie să se axeze pe 
integritatea, suveranitatea și dreptul 
la existență pașnică al tuturor state
lor din această zonă.

Am vizitat recent un număr de 
state din diferite regiuni ale lumii 
și am constatat dorința și preocupa
rea acestor state de a contribui la o 
soluționare dreaptă și trainică a si
tuației din Orientul Mijlociu. Iată de 
ce avem convingerea că este posibilă 
o soluție politică, cu sprijinul și cu 
participarea activă a zeci și zeci de 
state ale lumii. Puteți fi sigur că po
porul și guvernul român vor acorda 
întregul lor sprijin în această di
recție.

Aș dori; frr încheiere, să vă rog 
să transmiteți întregului popor si
rian prieten salutul meu, al poporu
lui român, precum și cele mai bune 
și fierbinți urări de deplin succes pe 
calea dezvoltării economice și so
ciale.

Permiteți-mi să ridic acest pahar 
pentru o colaborare tot mai trainică 
și mai rodnică între popoarele noas
tre.

în sănătatea dumneavoastră, tova
rășe președinte ; în sănătatea dum
neavoastră. a tuturor !

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
ambasadorul României la Cairo. Pe
tru Burlacu, și membri ai ambasadei 
române. Erau de față tehnicieni și 
specialiști români care lucrează la 
diverse obiective economice din Re
publica Arabă Egipt, in cadrul coo
perării dintre cele două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu își 
ia rămas bun de la oficialitățile egip
tene. de la celelalte persoane aflate 
pe aeroport. Grupuri de copii români 
și egipteni îi oferă frumoase buchete 
de flori.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Anwar El Sadat trec în revistă garda 
de onoare.

Cei doi președinți își string înde
lung miinile, se îmbrățișează, luîn- 
du-și rămas bun. Președintele Nicolae 
Ceaușescu se îndreaptă spre scara 
avionului, de unde adresează un 
călduros salut celor aflați pe aero
port.

La ora 16,00, aeronava prezidențială 
decolează, indreptîndu-se spre patrie.

în timpul convorbirii dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Anwpr El Sadat

COMUNICAT COMUN 
româno-siria n

La invitația secretarului general 
al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe Sirie
ne, Hafez El-Assad, la 24 aprilie 
1975, secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat o vizită de 
prietenie în Republica Arabă Siriană.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă deosebit 
de prietenească și de înțelegere re
ciprocă, cei doi președinți au trecut 
în revistă stadiul avansat al coope
rării în diferite domenii între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Arabă Siriană și au făcut un 
schimb de vederi referitor la unele 
probleme internaționale actuale.

Cei doi șefi de stat .au constatat cu 
satisfacție că relațiile intre cele 
două țări se întăresc continuu și că 
acordurile stabilite cu ocazia ln- 
tîlnirilor lor precedente se îndepli
nesc cu succes.

Ei au reafirmat hotărîrea lor de a 
dezvolta cooperarea în toate dome
niile și de a asigura realizarea pro
iectelor comune în cele mai bune 
condiții.

Pe planul internațional, cei doi 
președinți consideră că schimbările 
care au loc în diferite regiuni ale 
lumii evidențiază o nouă afirmare 
viguroasă a dreptului popoarelor de 
a dispune de soarta lor. victoria miș
cărilor de eliberare »ațională, pre
cum și existența unui curent puter
nic în favoarea unei noi ordini eco

COMUNICAT COMUN
româno-egiptean

La invitația președintelui Republi
cii Arabe Egipt, președintele Uniu
nii Socialiste Arabe, Mohammed An
war El Sadat, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. a făcut o vi
zită de prietenie în Republica Arabă 
Egipt, în ziua de 25 aprilie 1975.

Cei doi președinți au purtat con
vorbiri în legătură cu evoluția rela
țiilor bilaterale și probleme ale vie
ții internaționale actuale, în special 
privind situația din Orientul Mijlo
ciu. Convorbirile au avut loc intr-o 

nomice. bazate pe egalitate și jus
tiție.

Referindu-se la situația din Asia 
de sud-est, cei doi președinți au 
salutat victoriile obținute de po
poarele cambodgian și vietnamez în 
lupta lor împotriva intervențiilor 
străine, pentru dezvoltarea liberă și 
independentă a țărilor lor.

Acordînd o atenție deosebită pro
blemei Orientului Mijlociu, cei doi 
președinți au exprimat profunda lor 
preocupare față de gravitatea situa
ției din regiune. Ei au subliniat că 
menținerea ocupației israeliene în 
teritoriile arabe ocupate în 1967 con
stituie o sursă de încordare perma
nentă. Pe de altă parte, ei consideră 
că stabilirea unei păci drepte și du
rabile în Orientul Mijlociu reclamă 
retragerea forțelor israeliene din toa
te teritoriile arabe ocupate în 1967 și 
recunoașterea poporului palestinean, 
a drepturilor sale naționale și, în 
mod deosebit, a dreptului la auto
determinare și la crearea unui stat 
suveran și independent.

Cei doi președinți au fost de acord 
asupra necesității convocării Confe
rinței de la Geneva cit mai curind 
posibil, invi'tîndu-se la aceasta toate 
părțile interesate, inclusiv Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei. în 
vederea aplicării rezoluțiilor perti
nente ale Națiunilor Unite.

Ei consideră că această conferință 
trebuie să se bucure de sprijinul tu
turor forțelor iubitoare de pace și să 
beneficieze de aportul statelor în mă

atmosferă deosebit de cordială, care 
corespunde legăturilor prietenești e- 
xistente între cei doi președinți și 
cele două țări. Aceste convorbiri s-au 
purtat în continuarea discuțiilor și 
consultărilor pe care cei doi pre
ședinți le-au avut la București, in 
iunie 1974.

Cei doi șefi de stat au exprimat 
deplina lor satisfacție fată de cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie 
si cooperare dintre cele două țări și 
popoare, precum si preocuparea pen
tru Întărirea si intensificarea colabo
rării in domeniile politic, economic, 
științific, cultural si tehnic.

Cei doi președinți au constatat cu 
satisfacție lărgirea și adîncirea re
lațiilor de colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea So
cialistă Arabă, dintre celelalte orga
nizații politice și obștești ale celor 
două țări și au afirmat hotărîrea de 
a acționa pentru continua dezvoltare 
a acestor relații.

Cei doi președinți au constatat cu 
satisfacție marele progres obținut de 
către popoarele iubitoare de pace în 
lupta pentru reafirmarea dreptului 
lor de a-și hotărî singure soarta și 
de a-și menține independența, vo
ința lor de a-șl folosi resursele na
turale în interesul propriu, ferite de 
exploatare și dominație, pentru a- 
dincirea transformărilor economice 
și sociale.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru instaurarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale, bazate pe 
justiție și egalitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohammed Anwar El 
Sadat au acordat o deosebită aten
ție examinării evoluției situației din 
Orientul Mijlociu și și-au exprimat 
îngrijorarea față de starea explozivă 
și periculoasă pe care o reprezintă 
continuarea ocupării teritoriilor ara
be, ocupate în războiul din 1967, 
și a ignorării drepturilor legiti
me ale poporului palestinean. Cei 
doi președinți au reafirmat că 
instaurarea unei păci juste și du
rabile în această regiune nu se 
poate realiza fără retragerea trupe
lor israeliene din toate teritoriile 
arabe ocupate în 1967 și' înfăptuirea 
drepturilor naționale legitime ale po
porului palestinean la autodetermi
nare și la crearea unui stat indepen
dent, liber și suveran. > 

sură să contribuie, în mod pozitiv, la 
stabilirea unei păci juste și trainice 
în regiune. Această pace trebuie să 
fie conformă cu Carta O.N.U. și 
cu principiile dreptului internațional.

Cei doi președinți consideră că 
securitatea în Europa prezintă im
portanță nu numai pentru țările a- 
cestui continent, ci și pentru cele din 
Orientul Mijlociu, din cauza proxi
mității și vecinătății lor.

Totodată, ei apreciază că realizarea 
securității într-una din aceste două 
regiuni este de natură să aibă o in
fluență reală asupra situației din cea
laltă. Ca urmare, cei doi președinți 
își exprimă speranța că eforturile de
puse pentru reușita Conferinței de 
securitate europeană vor fi În
cununate de succes, în interesul sta
bilității și al păcii în Europa fi In 
întreaga lume.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția pentru modul fructuos în 
care se desfășoară contactele și con
sultările între cele două țări.

Ei au apreciat rezultatele pozitive 
ale întîlnirii lor la Damasc și au ho- 
tărît să continue a se consulta, con
form celor prevăzute în acordurile 
anterioare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat președintelui Hafez El-As
sad profundele sale mulțumiri pen
tru primirea extrem de cordială ce 
i-a fost rezervată în timpul scurtei 
sale șederi la Damasc.

Cei doi președinți au căzut de acord 
asupra necesității întrunirii Conferin
ței de la Geneva în cel mai scurt timp 
posibil și asupra necesității invitării 
la această conferință a tuturor părți
lor interesate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, in sco
pul aplicării rezoluțiilor O.N.U. Cei 
doi președinți consideră că este ne
cesar ca această conferință să ee 
bucure de sprijinul tuturor forțelor 
iubitoare de pace, al tuturor statelor 
care pot să-și aducă contribuția lor 
pozitivă la realizarea unei păci juste 
șl durabile în această regiune. Aceasta 
trebuie să fie realizată în conformi
tate cu Carta O.N.U. și cu principiile 
dreptului internațional.

Cei doi președinți au subliniat In
terdependența existentă între secu
ritatea europeană și instaurarea pă
cii în Orientul Mijlociu, avînd în ve
dere atit poziția strategică, cît și 
relațiile de bună vecinătate car» 
leagă statele din cele două regiuni. 
Ei și-au exprimat dorința realizării 
unui progres sensibil pentru înlătu- 
rarea încordării existente, pentru 
realizarea unei reale stabilități și 
securități în aceste două regiuni. Ei 
și-au exprimat speranța că efortu
rile îndreptate pentru întrunirea 
Conferinței de securitate și coope
rare în Europa vor fi încununate de 
succes, în interesul stabilității și pă
cii în Europa și lumea întreagă.

Președintele Nicolae Ceaușescu ți 
președintele Anwar EI Sadat și-au 
exprimat deplina lor satisfacție față 
de rezultatele pozitive ale convorbi
rilor pe care le-au avut și care vor 
avea o influență favorabilă asupra 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt. Ei și-au 
exprimat convingerea că metoda con
sultărilor și contactelor directe, la 
cel mai inalt nivel, precum și la alte 
niveluri în diverse domenii de acti
vitate, va continua.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat președintelui Anwar El Sa
dat cele mai vii mulțumiri pentru 
primirea călduroasă și ospitalitatea 
deosebită care i-au fost rezervate in 
timpul vizitei sale la Cairo, pentru 
sentimentele de adîncă frăție cars 
au dominat discuțiile lor.
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și pregătirea tineretului

pentru
Pregătirea pentru munci ți viață a 

tineretului școlar, educarea lui în 
spirit gospodăresc constituie una din
tre sarcinile prioritare ale invăță- 
mîntului nostru in etapa actuală. In 
această viziune — fundamentată ști
ințific și precis directionată In docu
mentele istorice ale Congresului al 
XI-lea al partidului — fiecare treap
tă de învățămint urmărește să asi
gure tuturor tinerilor pregătirea teh- 
nico-productivă necesară integrării 
lor rapide, după încheierea cursuri
lor. în muncă. în producție. în acti
vitatea socială.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul la Congres, 
„rolul primordial in realizarea pre
vederilor de pregătire a forței de 
muncă, a cadrelor necesare tuturor 
sectoarelor do activitate il are învă- 
tămintul — factorul principal de edu
cație și formare a tineretului, a în
tregului popor". Cu alte cuvinte, 
școala devine o sursă inepuizabilă de 
forță de muncă pentru societatea 
noastră. Ceea ce înseamnă răspun
deri sporite pentru oamenii școlii — 
fie ei profesori, directori de școli, 
cercetători științifici în domeniul pe
dagogiei etc. Pate fiind importanta 
și amploarea problemei pregătirii e- 
levilor pentru muncă, după părerea 
mea, trebuie să 
ne gîndim Ia 
modalități com
plexe, diverse de 
atingere a aces
tui tel. Și, mai 
ales, la înlătura
rea unor neclari
tăți, a unor practici eronate existen
te încă în procesul de educare și 
formare a tineretului școlar.

In desfășurarea acestui proces, un 
obiectiv esențial — dar nu intotdea- 
una considerat ca atare — îl con
stituie cultivarea spiritului gospodă
resc. a spiritului de economie, a res
pectului pentru avuția națională, 
respectiv educarea tineretului in spi
ritul normelor etice superioare aie 
muncii in societatea socialistă. Căile 
pot fi diferite, dar cred că aceste 
norme, aceste deprinderi sînt — ală
turi de respectul și dragostea fată 
de muncă — cel mai eficient 
impuse conștiinței tinerei gene
rații in contextul activității pro
ductive desfășurate în școală. După 
cum se știe — presa a scris pe larg 
despre aceasta — în majoritatea u- 
nitătilor de invătămînt din tară au 
fost organizate ateliere-școală in care 
elevii deprind a.b.c-ul unor meserii 
realizind produse utile, de real inte
res pentru societate. Foarte bine ! Să 
nu uităm însă că problematica edu
cației prin muncă și pentru muncă a 
tineretului este mult mai largă, a- 
ceastă amploare fiind dictată de con
dițiile concrete ale muncii în zilele 
noastre. în economia modernă, care 
solicită oameni cu temeinică pregă
tire. personalități multilaterale, ca
pabile să se orienteze în Întregul 
sistem de producție, să se adapteze 
unor noi relații umane de producție 
etc. In consecință, procesul de invă- 
țămint, în totalitatea sa — nu numai 
activitățile tehnico-productive — este 
chemat să-1 ajute pe elev în însuși
rea legilor muncii. Și la orele de fi
zică. chimie, matematică, economie 
politică etc., elevul trebuie să stu
dieze legile natural-știintifice ale me
canicii. fizicii, chimiei, biologiei, le
gile tehnicii — folosite în diferite 
ramuri de producție. Obiectul de stu
diu „pregătirea tehnico-productivă" 
introdus în planurile de învățămint 
ale școlii generale și liceului real-u- 
manist are. evident, multiple valen
țe integrative. Dar el trebuie să fie 
corelat (absolut necesar) cu toate ce
lelalte discipline predate în școală, 
activitatea desfășurată de elevi in a- 
telierui-școală reprezentînd, în fapt, 
o verigă de importantă deosebită, 
dar nu singura, in ansamblul măsu
rilor și acțiunilor privind pregătirea 
lor pentru muncă.

înțelegerea unilaterală a problema
ticii muncii elevilor determină adese
ori, în practica școlară, reducerea pre
gătirii lor practice la activitatea 
strictă din atelierul-școală, iar aici cu 
accent numai pe munca fizică. Pre
gătirea pentru muncă este lăsată nu

puncte de vedere

La I. M. M. N. Baia Mare

Importante economii 
prin reducerea perioadei 

de revizie a utilajelor
întreprinderea metalurgică de 

metale neferoase din Baia Ma
re asigură o mare parte din 
cantitatea de metale neferoase 
a țării, ea dispunînd de insta
lații moderne și de mare capa
citate, cu tehnologii dintre cele 
mai avansate. Printre sarcinile 
de mare răspundere ce revin 
colectivului de muncă de aici in 
realizarea ritmică a planului de 
producție, precum și in obține
rea unor produse de calitate 
superioară, se înscrie și menți
nerea în permanentă la para
metri superiori a capacităților 
de producție prin revizia și re
pararea cu competență și la 
timp a instalațiilor și utilajelor, 
evitindu-se funcționarea defec
tuoasă a acestora sau căderea 
accidentală a randamentelor 
tehnologice. O astfel de lucrare 
de mare complexitate este re
vizia anuală a principalelor in
stalații de la secțiile topire și 
acid sulfuric, la care participă 
aproape 600 de muncitori, maiș
tri, ingineri, tehnicieni de dife
rite specialități, care s-au an
gajat să micșoreze cu cel puțin 
trei zile perioada de revizie, 
ceea ce înseamnă obținerea de 
către .întreprindere a unei pro
ducții suplimentare în valoare 
de aproape 15 milioane lei.

Cum se înfăptuiește acest an
gajament, ce modalități practi
ce s-au ales in acest scop 7 In 
primul rind, pe baza unui gra
fic riguros întocmit, s-au exe
cutat în avans, din mers, deci 
fără oprirea instalațiilor, o sea
mă de lucrări pregătitoare, iar 
in al doilea rind s-au confec
ționat o serie de piese de 
schimb pentru a le înlocui pe 
cele uzate.

Gh. SUSA 
corespondentul „Scînteii"

o

mai (sau aproape numai) pe seama 
maiștrilor instructori, celelalte cadre 
didactice considerindu-se absolvite 
de orice răspunderi in această pri
vință. Este clar că o astfel de accep
țiune se cere depășită. In orele de 
practică din atelier, ca de altfel in 
toate activitățile școlare, se cuvin a- 
vute permanent in vedere Implicații
le și semnificațiile educative mai pro
funde ale muncii : formarea spiritu
lui gospodăresc, a inițiativei în com
baterea risipei de orice fel. în utili
zarea rațională a mașinilor, a mate
riilor prime, dar și a tuturor bunu
rilor școlii de care beneficiază toți 
elevii. Trăsăturile de bun gospodar, 
la locul de muncă și în viața de toa
te zilele, trebuie să-și afle izvorul 
firesc în anii de școală.

Unele corective se impun și în 
modalitățile de organizare a atelie- 
relor-școală. Modelele experimen
tale ne care le prefigurăm în 
cercetările Institutului de științe 
pedagogice — la Onești. Roșiorii de 
Vede, Turnu-Măgurele etc. — ne în- 
drenrățesc să afirmăm că atellerele- 
școală de tipul microîntreprinderilor, 
al complexelor sau centrelor de ate
liere au cea mai mare eficientă. 
Astfel de ateliere se pot organiza (si 
pe alocuri s-au și organizat) in toate 

reședințele de 
județ, în muni
cipii, în Capitală 
— pe sectoare — 
și chiar în me
diul rural, In co
munele mari, cu 
mai multe scoli 

situate la distanțe nu prea mari 
una de alta.

Persistă încă în școli unele necla
rități și in ce privește patronarea 
școlilor de către Întreprinderi. Astfel, 
conceptul de patronare este redus a- 
desea numai la obligativitatea în
treprinderii de a dota școala, negli- 
jîndu-se datoria școlii de a ajuta în
treprinderea la îndeplinirea unor 
sarcini de producție, la pregătirea 
reală a forței de muncă. Pe de altă 
parte, se pierde uneori din vedere 
faptul că elevul încă nu produce, ci 
învață să producă, ignorîndu-se ce
rințele didactice-pedagogice ale pro
ceselor de muncă. Desigur, orice 
grăbire, forțare a ritmului pregătirii 
pot aduce daune atît procesului de 
invătămînt. cit și producției. Ceea ce 
nu înseamnă firește, din partea șco
lilor. omiterea îndatoririlor de a or
ganiza științific procesul de produc
ție în atelierul-școală. la un nivel co
respunzător de productivitate, folo
sind cu eficientă și spirit gospodă
resc utilajele de care dispun, condi
țiile de producție puse la dispoziție 
de întreprinderi.

Cu exigența și înalta răspundere 
caracteristice abordării problemelor 
de către Congresul al XI-lea al par
tidului, se cuvine să arătăm și că 
școală ar trebui mai intens și efi
cient ajutată de cercetarea științifică 
intr-o serie de aspecte fundamentale 
și aplicative ale pregătirii elevilor 
pentru muncă și viață, prin elabora
rea unei veritabile teorii generale a 
muncii, pusă in slujba modernizării 
invătămtntului, a apropierii Iui de 
producție. De aceea, cred că este ne
cesară depășirea fazei de simplu 
schimb de opinii (fondate nu rare
ori oe observații fugare sau pe in
terese particulare). Se impun a fi su
puse operativ analizei științifice pro
bleme concrete ca : scopul și sarci
nile invătămintului de cultură gene
rală, locul liceului real-umanist în 
corelație cu liceele de specialitate ; 
esența și conținutul obiectului „pre
gătirea tehnico-productivă". cu toate 
implicațiile sale integrativ-sociale 
etc. Cercetările în aceste direcții o- 
feră un vast cîmp de colaborare în
tre știinfe, cu implicații interdisci- 
plinare in domeniul filozofic, econo
mic, politic, pedagogic, psihologic 
etc. Procesul educativ din tara noas
tră este un proces viu. dinamic, in
tegrat organic în viata socială. Dez
voltarea șl perfectionarea sa trebuie 
să aibă același ritm și mers ascen
dent cu societatea noastră socialistă 
în care se integrează.
Prof. dr. Petre BARBULESCU
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luptătorii români selecționați pentru campionatele europene
Duminică vor începe, In orașul 

vest-german Ludwigshafen, campio
natele europene de lupte. întrecerile 
de lupte greco-romane se vor desfă
șura in zilele de 27. 28 și 29 aprilie, 
iar cele de lupte libere între 1 și 
3 mai. Pentru competiția de lupte 
greco-romane au fost selecționați 
următorii sportivi : C. Alexandru,

BASCHET

România - R. D. G. 93 - 77
In cel de-ai doilea meci al „Cupei 

Federației române" Ia baschet mas
culin, echipa României a întrecut cu 
scorul de 93—77 (44—38) reprezenta
tiva R. D. Germane.

Astăzi, de la ora 16,30, se joacă 
partida România — Belgia și în 
continuare întîlnirea dintre echipele 
Cehoslovaciei și R. D. Germane.

ACTUALITATEA LA ȘAH
în turneul internațional feminin 

de șah de la Budapesta, după 10 run
de, în clasament conduce maestra 
internațională Marta Șui (U.R.S.S.), 
cu 8 puncte, urmată de Margareta 
Juncu-Mureșan (România) și Gheor- 
ghieva (Bulgaria) cu cite 6 puncte. Ve- 
roezi (Ungaria) și Polanova (Ce
hoslovacia) — 5 puncte și o partidă 
întreruptă fiecare. în runda a 10-a, 
Marta Șui a ciștigat la Pihailici, în 
timp ce partidele Krizhan — Mure- 
șsn, Gheorghleva — Szaday și Kara- 
kas — Ivanka s-au încheiat remiză.

La „Casa Sindicatelor" din Mos
cova a avut loc, intr-un cadru fes
tiv, decernarea titlului de campion al 
lumii la șah marelui maestru inter
național Anatoli Karpov (U.R.S.S.). 
Președintele federației internaționale 
de șah (F.I.D.E.). dr. Max Euwe 
(Olanda), a inmînat noului campion 
mondial medalia de aur 'și cununa 
de lauri.

tv
PROGRAMUL I

10,00 Film serial pentru copil : 
„Legenda lui Robin Hood* 
(HI).

10,25 Legile țării — legile noastre. 
Ocrotirea minorilor.

10.35 Muzică ușoară.
10.50 Telerama. Simfonia munților. 

O călătorie cu aparatul de 
filmat prin peisajul montan 
din R.P.D. Coreeană.

11.20 Meridiane literare.
12,05 Film artistic „Zborul*. In 

distribuție : Dina Merill, Rod 
Taylor, Cristopher Tohari.

13.15 Telex.
13.20 Preferințele dv. muzicale sînt 

și preferințele noastre.
14,10 Pagini glorioase din istoria 

patriei. O primăvară fierbin
te — 1939.

14,30 De la o melodie la alta cu 
Ion Dolănescu.

14.50 Drumuri pe cinci continente. 
Noi orizonturi pentru iubito
rii filmului documentar.

15.20 Vîrstele peliculei.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Oameni și șoareci — 19.30, 
(sala mică) : Imblînzirea scorpiei
— 19,30.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Farhad Mechkat 
(Iran). Soliști : Malcolm Troup 
(Canada) și Emilia Petrescu — 20.
• Teatrul de operetă : Vint de 
libertate — 19,30.
« Teatrul de comedie : Tov. Feu
dal și fratele său — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau —
19.30, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Azilul de noapte — 19.
• Teatrul Mic : Sttlpii societăți!
— 19,30.
e Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Și eu am fost în Ar
cadia — 19,30, (sala Studio) : Patru 
Lacrimi — 17.
a Teatrul Ciulești : Steaua Ură 
nume — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Nunta 
de argint — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30. (sala Vic
toria) : Un băiat de zahăr... ars —
19.30,
a Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Eu sînt tatăl co
piilor — 19.30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Poveș
tile de aur — 9.30.
A Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea • Victoriei) : Nocturn ’75 —
21.30, (sala din str. Academiei) : 
Un băiat isteț șl un rege nătăfîeț
— 17.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cîntec — 19,30.
a Circul de stat : Hai să rîdem 
la circ — 16; 19.30.
a Studioul de teatru LA.T.C. : 
Bolnavul închipuit — 20.

cinema
a Ninsoarea ; SCALA — 16; 18,15:
20.30.
a Actorul și sălbaticii î SCALA — 
9.30; 12,30
a Fugarul : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,13; 13.30; 16; 18,30; 20.45t BUCU
REȘTI — 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30, FAVORIT — 9,15; 11.30; 13,45; 
16; 18.15; 20,30.
a Ziua delfinului : VICTORIA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20.45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15.
a Hello, Dolly : CASA FILMULUI 
— 10; 13; 16,13; 19,15.

A apărut: „REVISTA ECONOMICĂ*' nr. 17, din 25 aprilie
Din sumar : O nobilă solie de 

pace, prietenie și colaborare în
tre popoare ; Sub semnul mun
cii și al solidarității ; File de is
torie : Independența de stat a 
României — operă eroică a po
porului român însuși ; Promova
rea unui sistem de finanțare sti
mulativ pentru utilizarea rațio
nală a fondurilor încredințate 
de societate. ECONOMIE NA
ȚIONALA : Schimbări structu
rale în repartizarea teritorială a 
industriei; Microcooperativele

I. Dulică, I. Păun, St. Rusu, 
Gh. Ciobotaru, I. Enache, N. Mar- 
tinescu și R. Codreanu. Lotul care 
va participa la lupte libere cu
prinde printre alții pe L. Simon 
(campion mondial în 1974 la catego
ria supergrea), V. Iorga, I. Coman 
și Enache Panaite.

CICLISM

„Cupa F. R.C."
Disputată ieri pe ruta București— 

Ploiești și retur, cea de-a 6-a cursă 
a competiției cicliste „Cupa F.R.C." 
a revenit la sprint rutierului român 
Marian Ferfelea (Steaua), cronome
trat pe distanța de 122 km cu timpul 
de 2 h 49’30”. în același timp cu în
vingătorul au sosit N. Gavrilă, G. Ne- 
goescu și maghiarul G. Szucs,

Turneul de șah de la Vrnjacka 
Banja a continuat cu disputarea 
partidelor Întrerupte, care au adus 
modificări importante in clasament. 
Noul lider, după 12 runde, este 
maestrul maghiar Vadasz, cu 8,5 
puncte, urmat de Gipslis (U.R.S.S.) 
și Ostoici (Iugoslavia) — 8 puncte. 
Maestrul român Victor Ciocîltca, 
care a ciștigat partida întreruptă cu 
Nikolici, ocupă locul 5, cu 6,5 puncte.

Turneul international de șah de la 
Lone Pine (California), desfășurat 
în sistemul elvețian, s-a încheiat, 
primul loc revenind lui V. Liberson 
cu 7,5 puncte, secundat de L. Evans 
— 7 puncte. Marele maestru român 
Florin Gheorghiu s-a situat pe locul 
trei, cu 6,5 puncte, la egalitate cu 
marii maeștri W. Browne, Z. Gligo- 
rici, O. Panno, M. Quinteros.

16,10 Caleidoscop cultural-artistic 
— emisiune de informare șl 
actualitate literară, teatrală, 
muzicală, plastică, cinemato
grafică și a activității artis
tice de amatori.

16,25 Baschet masculin : Româ
nia —- Belgia. Transmisiune 
directă de la sala Floreasca. 
Comentează Adrian Vasiliu. 
în pauză : „Goool 1" — o
emisiune cu cele mai fru
moase faze din meciurile 
disputate în această săptămî- 
nă, în returul semifinalelor 
cupelor europene intercluburi 
la fotbal.

17.50 Muzică populară instrumen
tală.

18,00 Pagini glorioase din istoria 
patriei. Ciclul „Redutele inde
pendenței" — Patria — supre
ma nemurire. Versuri în lec
tura autorilor.

18,15 Club T... la Timișoara.
19.C0 Lumea copiilor.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 
30,00 Teleenciclopedia.
20.50 Film serial : „Kojak*.
31,40 Telejurnal.
21.50 Săptămîna sportivă.
22,00 întîlnirea de la ora 10... — 

magazin muzical-distractiv.
23,00 închiderea programului.

• Nu filmăm șă ne-amuzăm :
CENTRAL — 9,15; 11,30 : 13,45: 16; 
18,15; 20,30, TOMIS — 9: 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20,15.
A Invincibilul Luke : CAPITOL — 
9,30; 11.15: 13; 14,45; 16,30; 18,30;
20.30, DOINA — 11,15; 13; 14.45;
13; 20.
a Program pentru copii : DOINA
— 9.45: 16.30.
A Ilustrate cu flori de cîmp : 
TIMPURI NOI — 9: 11,13; 13.30; 
15,45: 18: 20,15
a Marea cursă : PATRIA — 10;.
12,45; 16; 19,30.
a Iarba de mare : FESTIVAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Pirații din Pacific — Insula co
morilor : BUZEȘTI — 9; 12,30; 16; 
19, VOLGA — 9; 12,15; 15,45; 19, 
ARTA — 13; 16,15; 19.30. AURORA
— 9; 12; 16; 19.
a Răfuiala : EXCELSIOR — 8,45; 
11; 13,15: 15,15; 18,15; 20,45, GLO
RIA — 8,30; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20.43, 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 Verificat, nu există mîlne —
14.30, Liebelei — 16,30; 18,45, Am 
iubit o femeie — 20,45 ; CINEMA
TECA (sala Union).
a O noapte 1a castel ; LIRA — 
15,30; 18: 20,15.
• Al greșit, inimă ! : FEROVIAR
— 8,45; 11,15; 13,30: 15,45; 18.13;
20,45, MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30.
A Norii : DRUMUL SĂRII — 16; 
18: 20.
a Un bărbat fatal : GRIVIJA — 
9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
VITAN — 15.30: 18; 20,15. CRIN- 
GAȘI — 16; 18,15.
a Ochii Shivanel : DACIA — fl: 
12,30; 16; 19,30. COTROCENI — 11; 
14; 16,45; 19.30.
a Ce culoare are dragostea : 
CIULEȘTI — 13,30; 18; 20,15, COS
MOS — 16,30; 18,30.
• Jerry traficantul : COSMOS 
14.30; 20,30.
• Martorul trebuie să tacă : 
UNIREA - 16; 18; 20.
a Iluminare : VIITORUL — 15,30; 
18: 20.
• Cei șapte magnifici : PACEA — 
15,30; 17,45; 20.
a Trecătoarele Iubiri : MUNCA — 
16; 18; 20.

SUn milion pentru Jake : FLO- 
EASpA — 15,30; 18: 20,15, MOȘI

LOR — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 13;
20,15.
• Muntele ascuns : FLACARA — 
16; 19,15.
a Pline șl ciocolată : MIORIȚA 
— 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Orfeu în Infern : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
A Fata care vinde flori : PRO
GRESUL — 15; 17,30; 20.

agricole — un factor educațio
nal eficient. Investigație „R.E.“ 
in 40 de microcoooerative agri
cole de producție. CONDUCERE- 
ORGANIZARE : Participarea
nemijlocită a oamenilor muncii 
la conducerea unităților econo
mice ; Școli • curente • econo
miști ; Spre o reapreciere teore
tică a esenței inflației ? ECO
NOMIE MONDIALĂ : Situația 
oamenilor muncii in lumea ca
pitalistă. Impactul social al cri
zei economice.

fotbal. Lotul reprezentativ lărgit 
pentru meciul România - Danemarca

Ieri seara, biroul Federației române 
de fotbal a analizat desfășurarea jo
cului România — Spania de la Ma
drid, adoptînd apoi planul de pregă
tire a echipei naționale pentru ur
mătorul meci oficial, de la Bucu
rești (11 mai), cu formația Dane
marcei. S-a stabilit un lot lărgit de 
jucători, cit mai apropiat numeric de 
cifra de 22 de fotbaliști, care vor fi 
anunțați la U.E.F.A. pentru partida 
amintită. Din acest lot fac parte : 
Răducanu, Iorgulescu, Purcaru — 
Cheran, ■ Sătmăreanu II, G. Sandu, 
Sameș, Anghelini — Dinu, Dumitru, 
Georgescu, Bălăci, Boliini — Crișan, 
Troi, Kun, lordănescu, Lucescu, Mar- 
cu, Nunweiler. Fundașul Mateescu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
SCRIMA

La Budapesta se desfășoară Între
cerile „Cupei campionilor europeni" 
in proba de sabie. Scrimerii forma
ției Steaua București s-au clasat pe 
locul intii în grupa a 4-a, intreclnd 
cu 9—2 echipa S.H.C. Koblenz 
(R.F.G.), cu același scor formația 
Politehnicii din Londra și cu 9—0 pe 
Steaua roșie Belgrad. La turneul fi
nal, alături de Steaua București, par
ticipă Ț.S.K.A. Moscova, Legia Var
șovia și Honved Budapesta.

TENIS
Jimmy Connors il va lntilni azi 

intr-un meci (trei seturi din 5) pe 
campionul australian John New
combe. întîlnirea se va desfășura 
pe un teren acoperit cu material 
sintetic al arenei „Ceasars" din 
Las Vegas. Pe aceeași arenă, în 
cursul lunii ianuarie, Connors f-a 
invins pe australianul Rod Laver.

Cronica zilei
Tovarășul Paul Niculescu, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul educației și invătămintului, a 
primit, vineri dimineața, pe Morteza 
Ghadimi, ministru adjunct al rela
țiilor culturale și afacerilor tehnico- 
știintifice din Ministerul Afacerilor 
Externe al Iranului, aflat in tara 
noastră în vederea semnării Progra
mului pentru aplicarea Acordului 
de cooperare științifică și tehnică 
dintre Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul imperial 
al Iranului pe anii 1975 șl 1976. In 
cursul întrevederii, desfășurate in- 
tr-o ambianță cordială, au fost dis
cutate probleme ale extinderii cola
borării româno-iraniene in domeniul 
invătămintului, științei și culturii.

In aceeași zi. tovarășul Paul Ni
culescu a primit pe Oliver Reverdin, 
președintele Fondului national al 
cercetării științifice din Elveția, care 
ne vizitează țara la invitația Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie. In cadrul convorbirii, 
care s-a desfășurat intr-o atmosfera 
caldă, au fost, abordate posibilitățile 
lărgirii colaborării in domeniul in
vățămîntului și cooperării tehnico- 
științifice intre cele două țări.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Unite Tanzania, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România a transmis o telegramă 
de felicitare domnului John S. Male- 
cela, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Unite Tanzania.

★
La 25 aprilie, George Macovescu, 

ministrul afacerilor externe, a primit 
în audientă pe Jose Carlos Gonzalez- 
Campo Dal-Re, ministru plenipoten
țiar, care și-a prezentat scrisorile 
prin care este numit in calitatea de 
șef al reprezentantei consulare și co
merciale a Spaniei in România.

♦
Ambasadorul Republicii Cuba Ia 

București, Nicolas Rodriguez, a ofe
rit, vineri seara, un cocteil cu pri
lejul încheierii misiunii sale in tara 
noastră.

Au participat Radu Păun, minis
trul sănătății, Eugen Jebeleanu, vi
cepreședinte al Consiliului National 
al Frontului Unității Socialiste, Du
mitru Turcuș. adjunct de șșf de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri superiori.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
de misiuni diplomatice.

★
Vineri a plecat in Italia o delega

ție a Comitetului foștilor luptători 
antifasciști din România, condusă de 
tovarășul Nicolae Guină. membru al 
C.C. al P.C.R., președintele Comite
tului, pentru a oarticipa la manifes
tările ce vor avea loc la Milano, cu 
prilejul celei de-a 30-a aniversări a 
eliberării Italiei $i a victoriei asupra 
fascismului.

în aceeași zi. o delegație a Comi
tetului foștilor luptători antifasciști, 
condusă de tovarășul Alexandru Bui- 
can. vicepreședinte al comitetului, a 
plecat în R.P. Polonă, pentru a narti- 
cina la manifestările ocazionate de a 
30-a aniversare a eliberării lagărului 
Oswiecim.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători na

ționale a Japoniei, vineri a avut loc 
în Capitală o seară culturală orga
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea in' 
colaborare cu Asociația de prietenie 
România—Japonia.

Au participat Hristache Zambetti, 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie România—Japonia, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, I.R.R.C.S., ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, oameni 
de cultură și artă, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți membri ai Amba- 
tadei Japoniei la București.

Cu acest prilej. Victor Stamate, 
secretar general al „Agerpres", a 
împărtășit asistenței impresii de că
lătorie din Japonia.

în încheiere au fost prezentate 
filme documentare japoneze.

♦
Vineri a avut loc la București 

semnarea înțelegerii de colaborare 
intre Radioteleviziunea română și 
Radiotaleviziunea populară revoluțio
nară din Republica Arabă Libia.

înțelegerea a fost semnată din 
partea Radioteleviziunii române de 
Bujor Ioniță, director general ad
junct, iar din partea celei libiene de 
Ragab S, Ahmed, director general 
adjunct.

(Agerpres)

(Steagul roșu) va intra in lot dacă 
va juca duminică în partida de cam
pionat Mijlocașul Beldcanu va efec
tua pregătirile cu echipa reprezenta
tivă de tineret (care va lntilni echi
pa similară a Danemarcei, Ia 11 mai 
— Copenhaga), dar va putea fi 
chemat în caz de necesitate la Iotul 
prim.

Cu privire la Nicolae Dobrin, bi
roul F.R.F, a stabilit ca antrenorul 
V. Stănescu și colegiul central de an
trenori să decidă asupra convocării 
lui la lotul reprezentativ, in funcție 
de jocul fotbalistului piteștean la ur
mătoarele două partide din campio
nat.

Turneul Internațional masculin de 
tenis de la Madrid a programat pri
mele partide din turul trei. Iată re
zultatele înregistrate : Gisbert (Spa
nia) — Kuki (Japonia) 3—6, 6—3,
7—5 ; Spear (Iugoslavia) — Benavi
des (Columbia) 6—1, 6—2 ; Pinto
Bravo (Chile) — N’Godrella (Fran
ța) 6—7, 7—6, 5—4 (abandon) . Mun- 
tanola (Spania) — Goven (Franța) 
6—2, 6—2.

BOX
In cadrul unei conferințe de presă 

care a avut loc la Chicago, Herbert 
Muhammad, managerul campionu
lui mondial de box la categoria 
grea, Cassius Clay, a declarat că pro
babil in cursul lunii septembrie ele
vul său îl va intilni in meci oficial 
pe Joe Frazier. înaintea acestui meci. 
Clay își va pune centura în joc la 
16 mai in fața lui Roy Lyle. Intilni- 
rea va avea loc in orașul Las Vegas.

Sosirea în Capitală a delegației
Partidului Comunist Irakian

Vineri, 25 aprilie, a sosit în Capi
tală delegația Partidului Comunist 
Irakian, formată din Aziz Mohamed, 
prim-secretar al C.C. al P. C. Ira
kian, Yussef Hanna și Rajim Ajina, 
membri ' ai Comitetului Central, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită de prietenie in tara noastră.

Delegația Partidului Comunist Ira

0 OEIEGAIIE A CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE A PLECAT ÎN IRAK

O delegație a Consiliului National 
al Frontului Unității Socialiste, con
dusă de tovarășul Iosif Uglar. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. secretar 
al Consiliului National al F.U.S., a 
plecat, vineri dimineața, in Repu
blica Irak, unde, la invitația Frontu
lui National Progresist, va face o 
vizită în această tară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Ministrul afacerilor externe al României 
va face o vizită in Finlanda

La invitația ministrului afaceri
lor externe al Finlandei. Ahti Karja- 
lainen. ministrul afacerilor externe 
ai Republicii Socialiste România,

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei

Conferință de presă
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a eliberării Cehoslovaciei, 
ambasadorul acestei țări la București, 
Miroslav Sulek, a organizat, vineri, 
o conferință de presă. Au participat 
reprezentanți ai presei centrale, ata
șați de presă ai unor ambasade și co
respondenți ai presei străine.

După ce a evocat însemnătatea is
torică a victoriei de Ia 9 Mai 1945 
asupra fascismului, victorie la care 
Uniunea Sovietică și-a adus o con
tribuție hotărîtoare, ambasadorul Mi
roslav Sulek a evocat eroismul celor 
care au participat la luptele din Ce
hoslovacia, subliniind vitejia ostași
lor români ai armatelor 1 și 4 care, 
alături de trupele sovietice, au con
tribuit la eliberarea acestei țări. In 
această încleștare împotriva dușma
nului comun, a spus el, s-au cimen
tat tradiționalele legături de priete
nie dintre Cehoslovacia și România, 
dintre popoarele celor două țări.

In continuare, ambasadorul cehoslo

Semnarea Programului pentru aplicarea Acordului 
de cooperare științifică si tehnică intre România si Iran r • • • •

In ziua de 25 aprilie a avut loc. Ia 
Ministerul Afacerilor Externe, sem
narea Programului, pentru aplicarea 
Acordului de cooperare științifică și 
tehnică dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Im
perial al Iranului, pe anii 1975 și 1976.

Documentul, care a fost semnat de 
Mihai Drăgănescu. vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Stiintă și 
Tehnologie, și Morteza Ghadimi, mi
nistru adjunct al relațiilor culturale 
și afacerilor tehnico-știintifice din 
Ministerul Afacerilor Externe al Ira
nului. va favoriza, prin prevederile 
sale, dezvoltarea colaborării și coo
perării între instituțiile de învătă- 
mint superior și științifice din cele 
două țări în probleme agricole, de in

Consiliul Culturii șl Educației Socialiste,
Agenția Românâ de Impresariat Artistic 

anunțd SPECTACOLE EXTRAORDINARE susținute de 

„COMEDIA FRANCEZĂ"

Spectacolele au loc la sala mare a Teatrului Național „I. L. Ca- 
raglale". Luni,, 5, și marți, 6 mai 1975, ora 20 — „AVARUL". Co
medie în 5 acte de Molidre. Regia: Jean-Paul Roussillon. Miercuri, 
7 mai 1975, orele 16 și 20 — „HORAȚIU". Tragedie în 5 acte de 
Corneille. Regia: Jean-Pierre Miquel.

Biletele se vînd la casa A.R.I.A., Calea Victoriei 68—70, 
tel. 13 53 75.

La 29 aprilie 1975

Tragere specială LOTO
Este prima tragere specială 

din acest an organizată de Ad
ministrația de Stat Loto-Prono- 
sport în ziua de 29 aprilie 1975. 
La această tragere se vor atri
bui numeroase și importante 
premii în bani, autoturisme „Da- 
cia-130a“ și „Skoda-S-100", ex
cursii în R. P. Ungară, R. S. 
Cehoslovacă și Spania. Se vor 
extrage 58 de numere cîștigătoa- 
re, în trei faze, după cum ur
mează : faza I obișnuită (2 ex
trageri : prima de 9 numere din 
90 și a doua de 9 numere din 
restul de 81) ; faza a Il-a su

kian a fost salutată pe aeroportul 
Otopeni de tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ni
colae Popovicl, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

(Agerpres)

delegația a fost salutată de tovarășul 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Tamara Dobrin. vice
președinte al Consiliului Național al 
F.U.S., de alte persoane oficiale.

A fost de față Ahmad Hussein al- 
Samarrai. ambasadorul Irakului la 
București.

(Agerpres)

George Macovescu. va face o vizită 
oficială în Finlanda, in perioada 5—8 
mai 1975.

(Agerpres)

vac a relevat adîncile transformări 
care au avut Ioc în țara sa in anii 
construcției socialiste, realizările do- 
bindite de poporul său, sub condu
cerea Partidului Comunist din Ceho
slovacia, în cele trei decenii de la 
eliberare.

Referindu-se la relațiile de prie
tenie, colaborare și cooperare ceho- 
slovaco-române, ambasadorul Mi
roslav Sulek a spus : In spiri
tul tradiționalei prietenii dintre po
poarele noastre, cimentată in perioa
da luptei impotriva fascismului și in 
anii construcției socialiste, dorim să 
dezvoltăm în continuare această co
laborare. în folosul ambelor noastre 
popoare, al tuturor țărilor socialiste, 
în interesul cauzei socialismului și 
păcii in lumea întreagă.

In încheiere, ambasadorul Miroșlav 
Sulek a urat poporului român succe
se tot mai mari în opera de dezvol
tare a patriei sale socialiste.

(Agerpres)

dustrie rurală, construcții de locuin
țe, urbanism, energie.

In continuare. Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
Morteza Ghadimi au semnat Progra
mul de schimburi culturale intre Gu
vernul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Imperial al Iranului, pe 
anii 1975 și 1976. Prin acest nou pro
gram, aplicare a Acordului cultural 
semnat la 15 august 1967 la Bucu
rești. cele două părți au convenit 
realizarea reciprocă de acțiuni în 
diferite domenii ale artei și culturii, 
științei, invătămintului și educației, 
presei și radioteleviziunii, sănătății, 
sportului.

(Agerpres)

plimentară (3 extrageri : prima 
de 5 numere din 90. a doua de 6 
numere din 90 și a treia de 7 
numere din 90) ; faza a IlI-a 
specială (2 extrageri : prima de 
10 numere din 90 și a doua de 
12 numere din restul de 80).

Biletele de 15 lei au dreptul 
de participare la toate extrage
rile.

Depunerea biletelor câștigătoa
re se va face pină in ziua de 
simbătă. 3 mai 1975, la ora 13, 
in orașele reședință de județ și 
pină vineri 2 mai 1975, la ora 13, 
in celelalte localități.
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COMUNICAT 
privind vizita oficială de prietenie in România 
a ministrului afacerilor externe al Republicii 

Democrate Germane, Oskar Fischer

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII UNITE TANZANIA
TREI DECENII DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Democrate Germane, Oskar 
Fischer, a efectuat o vizită oficială 
de prietenie în Republica Socialistă 
România, in perioada 23—25 apri
lie 1975.

în timpul șederii sale în România, 
Oskar Fischer a fost primit de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și de tovarășul 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România.

Miniștrii afacerilor externe au con
statat cu satisfacție că relațiile de 
prietenie frățească și colaborare 
strînsă dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană au cunoscut o dezvoltare 
fructuoasă, pe baza marxism-leninis- 
mului și internaționalismului socia
list, în domeniile politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, in con- 
eo-(ianță cu Tratatul de priete- 
r’ , colaborare și asistență mutuală 
incheiiat la 12 mai 1972.

Cei doi miniștri au evidențiat ma
rea importanță a hotărîrilor de larg 
ecou convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
și tovarășul Erich Honecker, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, pentru întărirea alianței frățești 
și adîncirea continuă a relațiilor 
dintre cele două partide, state și 
popoare.

Miniștrii au subliniat că măsurile 
convenite în ianuarie 1975, la Bucu
rești, între primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, au impulsionat puternic 
dezvoltarea colaborării, îndeosebi in 
domeniile economic și tehnico-știin
țific, al specializării și cooperării in 
producție. S-a exprimat hotărîrea 
ambelor părți de a dezvolta și di
versifica colaborarea în domeniile 
științei, culturii și artei, învăță- 
mîntului, presei, radioului și tele
viziunii, turismului.

Cei doi miniștri s-au informat re
ciproc asupra pregătirilor din țările 
lor în vederea sărbătoririi celei de-a 
30-a aniversări a victoriei istorice 
asupra fascismului, la care Uniunea 
Sovietică a avut o contribuție ho
tă rîtoa re.

Miniștrii au apreciat pozitiv pro
gresele înregistrate în procesul de 
destindere internațională, eviden
țiind, în acest context, rolul impor
tant al activității desfășurate de U- 
niunea Sovietică, de celelalte țări 
socialiste frățești, de către toate for
țele progresiste și democratice din 
lume.

Ei au reafirmat voința ambelor țări 
de a acționa împreună cu celelalte 
state socialiste, cu toate forțele iubi
toare de pace, pentru continuarea șl 
consolidarea procesului de destinde
re, pentru a-1 face general, durabil 
și ireversibil.

Cei doi miniștri au efectuat un larg 
schimb de păreri în legătură cu si
tuația actuală din Europa. Părțile au 
exprimat hotărîrea lor de a contri

bui, în continuare, la transformarea 
Europei lntr-o regiune a colaborării 
cu adevărat egală în drepturi, în 
care securitatea tuturor popoarelor 
să fie pe deplin garantată, iar foca
rele de război și pericole să fie ex
cluse. Ele au reafirmat că Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană se pronunță pen
tru încheierea cu succes, în curînd, a 
Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa, la nivelul cel mai 
înalt. Totodată, miniștrii consideră 
necesar ca destinderea politică să 
fie completată cu măsuri de destin
dere militară.

Cele două părți s-au pronunțat în 
mod hotărît pentru soluționarea po
litică a problemei Ciprului, pentru 
independența, suveranitatea și inte
gritatea teritorială a Republicii Cipru.

îngrijorați de situația din Orien
tul Apropiat, cei doi miniștri au 
subliniat necesitatea realizării unei 
păci drepte și durabile în această re
giune, pe baza retragerii trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate în 1967, garantării independen
ței și suveranității fiecărui stat din 
zonă și asigurării drepturilor legiti
me ale poporului palestineam inclu
siv a dreptului de a-și forma un 
stat propriu, independent.

Părțile au salutat victoria istorică 
obținută de poporul cambodgian și 
de forțele sale armate de eliberare, 
sub conducerea Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei și a Guvernului 
Regal de Uniune Națională. Ele au 
reafirmat solidaritatea lor cu lupta 
dreaptă și aspirațiile poporului cam
bodgian de a dispune de propria 
soartă.

Cele două părți sprijină poziția 
Republicii Democratice Vietnam și 
Republicii Vietnamului de Sud, ea 
problema Vietnamului de sud să se 
rezolve în conformitate cu acordurile 
de Ia Paris, fără nici un amestec din 
afară. Ele au salutat victoriile patrio- 
ților sud-vietnamezi și au reafirmat 
că vor sprijini in continuare cauza 
justă a popoarelor Indochinei.

Miniștrii de externe au subliniat 
că țările lor vor acorda în continuare 
întregul sprijin luptei drepte a po
poarelor din Asia, Africa și America 
Latină împotriva colonialismului, 
neocolonialismului și rasismului, pen
tru independență națională și pro
gres social, pentru relații economice 
internaționale echitabile.

Părțile declară din nou că acordă 
o mare însemnătate creșterii rolului 
șl eficienței activității O.N.U., în ve
derea asigurării păcii și securității 
internaționale.

Miniștrii au apreciat pozitiv cola
borarea Ministerelor Afacerilor Ex
terne din cele două țări și au conve
nit să intensifice contactele și con
sultările dintre ele.

Cel doi miniștri și-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele vizitei și 
de convorbirile care au avut loc. 
desfășurate într-o atmosferă cordială, 
de prietenie frățească și înțelegere 
reciprocă.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Democrate Germane a invi
tat pe ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România să 
facă o vizită oficială de prietenie in 
Republica Democrată Germană. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Democrate Germane, Oskar 
Fischer, care a întreprins o vizită 
oficială în țara noastră, a părăsit, vi
neri dimineața, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex

terne, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului, Vasile Vlad, ambasado
rul României la Berlin, de alte per
soane oficiale.

Era prezent dr. Hans Voss. amba
sadorul R.D, Germane la București.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM

Cea de-a Xl-a aniversare a creării Republicii Unite Tanzania îmi 
oferă plăcuta ocazie ca, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și 
poporului român, precum și al meu personal, să transmit Excelenței 
Voastre, guvernului și poporului tanzanian prieten cele mai bune urări 
de prosperitate și progres, de noi succese pe calea dezvoltării economice 
și sociale independente a țării.

Vizita dumneavoastră recentă în România, convorbirile pe care 
le-am avut au prilejuit o puternică manifestare a hotăririi țărilor, par
tidelor și popoarelor noastre de a dezvolta relațiile de prietenie și cola
borare pe multiple planuri, de a lupta împreună cu toate forțele pro
gresiste, antiimperialiste din lume pentru întărirea păcii, pentru lichida
rea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de apartheid și 
discriminare rasială, pentru realizarea unei noi ordini economice și po
litice internaționale, în care să se asigure afirmarea deplină a dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpînul bogățiilor naționale și al destinelor pro
prii.

Sînt convins că, acționînd în spiritul convorbirilor și acordurilor sta
bilite împreună, se va asigura o dezvoltare continuă a prieteniei, con
lucrării și solidarității româno-tanzaniene, în interesul popoarelor noas
tre, al unității forțelor antiimperialiste, în folosul cauzei păcii, indepen
denței naționale și progresului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ABOLIREA POLITICII DE FORJĂ, 
PROMOVAREA METODEI TRATATIVELOR

Ne mal despart puține zile de aniversarea 
a trei decenii de Ia marea victorie asupra 
fascismului. Pentru această victorie, po
poarele lumii au dat, în numele cauzei li
bertății, al salvgardării ființei lor națio
nale, al dreptului de a-șl hotărî singure 
destinele, uriașe jertfe de singe — peste 
50 milioane de morți și răniți — cu con
vingerea că prin zdrobirea hitlerismului se 
va deschide in istoria omenirii o eră nouă, 
de pace și colaborare.

Astăzi, după trei decenii, Înfățișarea lu
mii se prezintă radical schimbată, in ra
portul de forțe pe pian mondial au inter
venit proiunde deplasări, cauza libertății

popoarelor a înregistrat progrese istorice, 
in aceiași timp însă, pericolul unor noi 
conflicte șl conilagrații nu a lost eliminat, 
actualul curs spre pace și destindere este 
încă fragil și se cere consolidat. In aceste 
condiții, din victoria asupra iascismului se 
desprind învățăminte de cea mai mare ac
tualitate — a căror materializare este im
pusă nu numai de jertfele date acum trei 
decenii, ci șl de interesele supreme de as
tăzi ale întregii umanități.

Rubrica pe care o inaugurăm astăzi iși 
propune să releve cîteva din aceste prin
cipale învățăminte.

Poporul Tanzaniei 
sărbătorește astăzi 
ziua sa națională. Ea 
evocă actul istoric 
prin care organele 
supreme ale puterii 
de stat din Tanganica 
și Zanzibar au ratifi
cat, la 26 aprilie 1964, 
acordul privind unifi
carea celor două teri
torii într-un 6ingur 
stat — Republica Uni
tă Tanzania.

în perioada relativ 
scurtă ce a trecut de 
la acest eveniment, 
poporul tanzanian a 
desfășurat eforturi 
susținute pentru lichi
darea urmărilor ex
ploatării coloniale, 
pentru consolidarea 
Independenței si uni
tății naționale, pentru 
crearea unei societăți 
noi, prospere. Obiecti
vele tînărului stat sînt 
jalonate de un amplu 
program de dezvolta
re. cunoscut sub de
numirea de „Declara
ția de la Arusha".

Tară a cărei popu
lație este în cea mai 
mare parte ocupată în 
agricultură. Tanzania 
este angajată într-un 
amplu proces de așe
zare a producției agri
cole pe baze coopera
tiste, de dezvoltare a 
comunităților sătești. 
Atenția acordată modi
ficărilor structurii ru
rale este însoțită de 
preocuparea pentru 
dezvoltarea industriei, 
al cărei nivel, dată fi
ind îndelungata ex
ploatare colonială, este 
însă redus.

Remarcabile sînt 
succesele obținute de 
Tanzania în domeniul 
lnvătămîntului. al for
mării de cadre națio

nale. Cu peste zece 
ani in urmă, posturile 
care cereau o pregă
tire cu studii superioa
re erau ocupate în 
proporție de 86 Ia sută 
de neafricani. Astăzi, 
aproape totalitatea a- 
cestor funcții sînt e- 
xercitate de tanza- 
nieni.

Poporul român ur
mărește cu profundă 
simpatie, cu senti
mente de solidaritate 
succesele Republicii 
Unite Tanzania pe ca
lea dezvoltării sale e- 
conomice și sociale. O 
coincidentă fericită a 
făcut ca. în acest 
an. în zilele pre
mergătoare sărbăto
rii naționale a po
porului tanzanian, în 
relațiile prietenești ro
mâno-tanzaniene să se 
producă un eveniment 
deosebit de important 
— vizita efectuată la 
invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de 
șeful statului tanza
nian. Julius Nyerere. 
Dialogurile la nivel 
înalt. în timpul vizitei 
din 1972 a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
Tanzania, cît și in 
timpul recentei vizite 
în țara noastră a pre
ședintelui Uniunii 
Naționale Africane 
din Tânganica, pre
ședintele Tanzaniei, 
Julius Nyerere, do
cumentele semnate la 
Dar es Salaam și 
București au reafir
mat cu pregnan
ță hotărîrea celor 
două țări de a extinde 
relațiile de cooperare 
multilaterală, de a' 1- 
dentifica noi posibili
tăți de lărgire a ra
porturilor bilaterale. 
Totodată, a fost pu
ternic reafirmată ho

tărîrea celor două țări 
de a milita împotriva 
imperialismului, colo
nialismului și neoco
lonialismului, pentru 
lichidarea fenomenu
lui de subdezvoltare, 
pentru o nouă ordine 
politică si economică 
mondială, pentru pro
gres si pace.

„România — spunea 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — are un 
program de dezvoltare 
multilaterală si doreș
te să realizeze o lar
gă colaborare interna
țională. Și Tanzania 
isi propune, de ase
menea. să acționeze 
pentru dezvoltarea e- 
conomico-socială. Pu
tem deci să colaborăm 
impreună în realiza
rea multor obiective 
economice reciproc a- 
vantajoase". Opinie 
împărtășită cu toată 
căldura si de înaltul 
oaspete tanzanian. ca
re menționa : „Doresc 
să vă spun cît de a- 
dincă este dorința mea 
ca proiectele pe care 
le-am discutat să fie 
realizate cît mai re
pede".

Cu convingerea că 
schimburile de vizite 
la nivel înalt au des
chis noi și importante 
orizonturi, au pus 
bazele unei trainice 
colaborări. în avantaj 
reciproc, poporul ro
mân va face totul 
pentru ca relațiile 
sale de prietenie și 
solidaritate cu po
porul tanzanian. cu 
toate popoarele afri
cane. să se dezvolte si 
să se intensifice si 
mai mult în viitor. în 
interesul cauzei inde
pendentei popoarelor, 
păcii si progresului.
P. STĂNCESCU

Așa cum este știut, declanșarea 
celui de-al doilea război mondial 
a fost determinată de politica im
perialistă a Germaniei hitleriste. 
Urmărind instaurarea dominației 
mondiale, aservirea și exploatarea 
celorlalte popoare, Germania hitle- 
ristă a trecut la promovarea 
fățișă șl brutală a unei po
litici de forță, tipic imperia
listă. folosind ca instrument pu
ternica mașină de război pe care 
și-a creat-o. în promovarea acestei 
politici agresive, cercurile condu
cătoare ale celui de-al treilea Reich 
au folosit, rînd pe rînd, ca pretexte, 
un șir de așa-zise „probleme liti
gioase" — problema „urmărilor tra
tatului de la Versailles", a „regiu
nii Saar", „problema austriacă", 
cea „a sudeților" din Cehoslovacia, 
a „coridorului spre Danzig" etc. — 
refuzînd însă practic orice negocie
re reală, sau folosind calea pseudo- 
tratativelor drept paravan pentru 
pregătirea șl săvîrșirea actelor de 
forță. Politica de forță a fost 
ridicată oficial la rangul de 
politică de stat a Germaniei hitle
riste, sub toate formele sale, de la 
intimidări, amenințări, presiuni și 
acte provocatoare pînă la interven
ții militare directe, soldate cu ocu
parea. în cele din urmă, a marii 
majorități a statelor Europei.

Omenirea avea, așa cum se știe, 
să plătească un greu tribut faptu
lui că politica de forță a Germaniei 
hitleriste a putut găsi condiții de 
înfăptuire. Iată de ce, astăzi, des
fășurarea de eforturi stăruitoare, 
neobosite pentru abolirea politicii 
de forță — purtătoare permanentă 
a primejdiilor de conflict, factor de 
tensiune și înyeninare a atmosferei 
internaționale — se impune ca o 
sarcină arzătoare, un comandament 
absolut. Pojitica bazată pe princi
piul, profund injust, că „forța cre
ează dreipt" este o politică și o prac
tică proprie imperialismului, o ră
mășiță a unei epoci pe care croni
carii viitorului o vor denumi „pre
istoria omenirii".

Constituie una din marile cuce
riri ale umanității faptul că astăzi 
politica de forță si de amenințare 
cu forța este tot mai condamnată 
si blamată. Strălucitele victorii ob
ținute, chiar în aceste zile, de po
poarele Vietnamului și Cambodgiei

demonstrează, încă o dată, în mo
dul cel mai grăitor, nu numai ca
racterul profund anacronic al po
liticii de forță, ci și faptul că ea 
este, in zilele noastre, sortită unui 
eșec categoric atunci cînd popoare
le se ridică cu hotărîre împotriva ei, 
fiind gata de orice jertfe și sacri
ficii pentru cauza libertății și inde
pendenței lor.

Tocmai în conformitate cu această 
cerință a acționat si acționează stă
ruitor pe arena internațională 
România socialistă. în mod perse
verent si neabătut, tara noastră s-a 
ridicat împotriva practicilor impe
rialiste de dominație și dictat, de 
folosire a forței sau amenințării cu 
forța, de exercitare de presiuni mi
litare sau constrîngeri economice 
pentru impunerea voinței unui stat 
asupra altuia. Tara noastră a ară
tat permanent că asemenea prac
tici sînt incompatibile cu cerințele 
edificării unor raporturi de încre
dere și cooperare internațională, 
nesocotesc principiile de legalitate 
și justiție, constituie o sursă gene
ratoare de neîncredere între po
poare, creează neîntrerupt primejdii 
la adresa păcii.

De la Înalta tribună a Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia în acest 
sens : „Viața a demonstrat și de
monstrează că politica de forță, răz
boaiele nu duc, nu pot duce la so
luționarea problemelor... In același 
timp, desfășurarea evenimentelor 
din ultimii ani atestă cu putere 
posibilitatea reală a soluționării pe 
cale pașnică chiar și a celor mai 
complicate probleme și situații, a- 
ceasta avînd efecte deosebit de po
zitive asupra întăririi încrederii și 
colaborării dintre state, asupra in
staurării unei păci trainice între 
toate popoarele lumii".

în conformitate cu aceste orien
tări, țara noastră a fost inițiatoa- 
rea unui șir de măsuri și acțiuni 
internaționale de răsunet. Necesi
tatea respingerii și abolirii politicii 
de forță și amenințare cu forța a 
fost consemnată Ia Ioc de frunte 
în toate'Declarațiile solemne, comu
nicatele comune și celelalte docu
mente oficiale încheiate de țara 
noastră cu alte state. în cadrul Con
ferinței pentru securitate și coope

rare în Europa, România a fost 
inițiatoarea unui amplu program de 
măsuri, menit să excludă forța și 
să facă efectivă, prin măsuri con
crete, abolirea forței în relațiile in- 
tereuropene. Militînd ferm pentru 
eliminarea completă a folosirii mij
loacelor politicii de forță din rela
țiile internaționale, pentru preve
nirea și suprimarea oricărui act de 
agresiune, forma cea mai pericu
loasă de recurgere la forță. Româ
nia a participat, în mod deosebit de 
activ, la Națiunile Unite, la vasta 
activitate de definire a conceptului 
de agresiune.

în întreaga sa activitate interna
țională, tara noastră pornește de 
la convingerea fermă că probleme
le deschise iși pot afla soluționarea 
nu pe calea forței, ci numai prin 
mijloace politice, pe calea tratati
velor constructive, bazate pe luarea 
în considerare a intereselor tuturor 
participanților, pe recunoașterea 
drepturilor legitime ale popoarelor. 
Aceasta și numai aceasta este sin
gura modalitate rațională de regle
mentare, chiar și a acelor proble
me care la început pot apărea ca 
deosebit de complexe și dificile. E- 
fectiv, se poate spune că există, pe 
aceste baze, posibilitatea unei so
luții trainice pentru oricare proble
mă litigioasă, evitîndu-se, astfel, 
alternativa unor confruntări de for
te, cu tot cortegiul de riscuri pe 
care-1 presupun acestea pentru pa
cea și securitatea popoarelor.

Dînd curs acestui comandament, 
documentele programatice ale Con
gresului al XI-lea al P.C.R. au sta
bilit ca România să acționeze și in 
viitor, cu neslăbită vigoare, pentru 
ta forța să fie definitiv exclusă 
din relațiile irtternatidnâle. pentru 
ca popoarele să-și hotărască de sine 
stătător destinele, pentru soluțio
narea diferendelor prin mijloace po
litice. în acest fel înțelege țara noas
tră să răspundă îndatoririi interna
ționale de a contribui activ la fău
rirea unei lumi mai bune si mai 
drepte — o lume eliberată de spec
trul conflictelor, în care popoarele 
să statornicească între ele relații 
de încredere și conlucrare pașnică, 
în vederea înfloririi întregii uma
nități.

Remus NICOLAE

Frăția de arme romuno-sovietică
s-a cimentat prin singele 

in lupta împotriva
vărsat in comun
fascismului

„în bătăliile purtate In comun de armata română și armatele 

sovietice, prin sîngele vărsat laolaltă împotriva cotropitorilor fasciști 
s-au cimentat și dezvoltat pe o treaptă superioară prietenia și alianța 

româno-sovietică, s-au pus bazele relațiilor noi de colaborare și 
solidaritate dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice66.

NICOLAE CEAUȘESCU

Se împlinesc în această primăvară 
trei decenii de la marea victorie s 
popoarelor împotriva celui mai 
crunt dușman al omenirii, fascismul 
german. Acest glorios jubileu are o 
profundă semnificație pentru po
porul român care, după anii întu
necați ai dictaturii fasciste si ocu
pației hitleriste. si-a redobîndit. prin 
insurecția armată din august 1944 si 
alăturarea României la coaliția an- 
tihitleristă. propria sa eliberare de 
sub jugul fascist.

Asa cum este știut, atit în obți
nerea victoriei asupra fascismului, 
cit si in eliberarea României, un rol 
deosebit de important a avut Uniu
nea Sovietică, care, ca principala for
ță a coaliției antihitleriste, a pur
tat pe umerii săi greul războiului, 
a dat cele mai grele jertfe si. tot
odată, cele mai puternice lovituri 
mașinii de război naziste.

în primăvara anului 1944. armate
le sovietice, în urma strălucitelor 
victorii obținute împotriva trupelor 
hitleriste, ajunseseră pe teritoriul 
României. La 20 august, trupele Fron
turilor 2 și 3 ucrainean — cu un e- 
fectiv de 929 000 oameni — au de
clanșat in zona Iași—Chișinău o pu
ternică ofensivă care a angajat 
grosul forțelor Wehrmacht-ului din
tre Carpatii Orientali șl Marea Nea
gră. în aceeași zi. apărarea inami
că a fost străpunsă, iar la 21 au
gust orașul Iași a fost eliberat. în 
zilele următoare au fost eliberate o- 
rasele din centrul Moldovei — Ro
man si Vaslui. întregul grup de ar
mate hitleriste „Ucraina de sud" 
fiind prins ca intr-un clește în ma
rea ..pungă" dintre Iași și Chișinău.

Aceste puternice lovituri, in con
textul general al înfrîngerilor sufe
rite de Germania hitleristă pe toate 
fronturile, conjugate cu dezvoltarea 
amplă și profundă a mișcării de re
zistență în interior, cu accentuarea 
crizei și derutei cercurilor guvernan
te antonesciene, au creat Împrejurări 
favorabile înfăptuirii, de către Parti
dul Comunist Român, în colaborare 
cu celelalte forțe patriotice, antihi
tleriste. a insurecției naționale arma
te antifasciste și antiimperialiste din 
august 1944, care a dus la răsturna
rea dictaturii fasciste, la ieșirea din 
războiul antisovletic și alăturarea 
imediată a României de partea coa
liției antihitleriste.

La rîndul lor, insurecția din august 
și intrarea României în războiul an
tihitlerist au avut profunde repercu
siuni pozitive asupra desfășurării 
războiului, au zădărnicit planurile 
militare ale Germaniei hitleriste și 
ale dictaturii fasciste de organizare 
pe teritoriul României a noi linii de 
rezistență bazate pe obstacolele na
turale. îndeosebi ale Carpatilor. au 
accelerat prăbușirea întregului front 
fascist din Europa de sud-est, ceea 
ce a deschis calea Înaintării rapide a 
trupelor sovietice pe teritoriul țării 
noastre și apoi mai departe, în Bal
cani și spre centrul Europei.

La 24 august, forțele de bază ale 
Fronturilor al 2-lea si al 3-lea ucrai
nene, cu un efectiv de peste 50 de 
divizii, au ajuns la Birlad și Bacău, 
la 26 august pe linia Adjud-Tecuci, 
la 27 august la Focșani și Galați, la 
23 august la Buzău, iar la 29 august 
în împrejurimile Bucureștiului. La 
30 și 31 august, Capitala, eliberată 
de forțele insurecționale, a primit 

sărbătorește, cu steaguri și flori, tru
pele sovietice.

Dezvoltarea operațiunilor militare 
a evidențiat o strinsă cooperare și 
frăție de arme între trupele române 
și cele sovietice, la toate eșaloanele 
și în toate zonele de luptă. La 
începutul lunii septembrie, în timp 
ce trupele Frontului 3 ucrainean se 
pregăteau să pătrundă pe teritoriul 
bulgar, marile unități ale Frontului 
2 ucrainean au Înaintat cu flancul 
sting pe direcția Slatina, Turnu- 
Severin, s,pre frontiera iugoslavă, iar 
cu flancul drept — spre centrul 
Transilvaniei, Crișana și Banat, unda 
trupele române zădărniciseră o pu
ternică contraofensivă hitleristă, asi- 
gurînd cu eroism acoperirea concen
trării de unități române și sovietice, 
ce aveau să continue luptele pentru 
eliberarea deplină a teritoriului ro
mânesc.

La bătăliile pentru izgonirea tru
pelor hitleristo-horthyste din partea 
de nord a Transilvaniei au luat 
parte 6 armate sovietice de uscat și 
o armată aeriană. Prin lupte grele, 
desfășurate în cooperare, de trupele 
armatelor române și ale armatelor 
sovietice au fost forțate importante 
cursuri de apă, ca Mureșul, Oltul, 
Tîrnavele, Someșul, Crișul, s-au es
caladat masivii muntoși din nordul 
și vestul Transilvaniei, au fost eli
berate sute de localități de pe te
ritoriul românesc, printre care 
Turda, Cluj, Oradea, Satu-Mare și 
altele. Jertfele date de armata 
sovietică în luptele purtate pe 
teritoriul românesc însumează, după 
surse sovietice, circa 69 000 morți.

Poporul român va păstra întotdea
una vii în inima sa sentimentele de

adîncă recunoștință față de Uniunea 
Sovietică, față de glorioasele sale 
armate pentru contribuția hotărîtoa- 
re adusă la înfrîngerea fascismului, 
la eliberarea sa, ca și a altor po
poare. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul celei 
de-a 30-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă, 
„ne plecăm în memoria ostașilor so
vietici care și-au dat viața pentru 
eliberarea României și care, înfrun- 
tind greutăți de nespus, au avut 
contribuția hotărîtoare Ia nimicirea 
Germaniei hitleriste, la salvarea 
omenirii de cei mai groaznic duș
man". i

Nenumărate sînt faptele ce ilus
trează frăția de arme româno-sovie- 
tică, avînd la temelia sa vechile tra
diții de prietenie dintre popoarele 
român și rus, conștiința cauzei drep
te pentru care luptau, patriotismul 
și spiritul Internaționalist.

De pildă, un elocvent exemplu d« 
Strînsă colaborare l-a dat detașamen
tul de grăniceri români din zona Mă
lini—Valea Seacă, comandat de co
lonelul Nistor Teodorescu. care chiar 

• Din jnartie pînă în octombrie 1944, In luptele 
purtate pe teritoriul țării noastre, armatele sovietice 
au dat mari jertfe de sînge însumînd circa 69 000 de 
morți.

• De la 1 septembrie și pînă la 25 octombrie, tru
pele armatei sovietice, în cooperare cu trupele arma
tei române, au eliberat împreună pe teritoriul româ
nesc sute de localități, printre care orașele Turda, 
Cluj, Oradea, Satu-Mare și altele.

• Aproape 40 000 de ostași și ofițeri sovietici au 
fost decorați cu ordine și medalii românești.

• In luna septembrie, pe frontul din partea de 
nord-vest a României au luptat, în strînsă cooperare 
cu trupele române, șase armate sovietice de uscat și 
o armată aeriană.

din seara zilei de 23 August a ac
ționat — în înțelegere cu coman
dantul Corpului 50 de armată so
vietic — pentru încercuirea și 
dezarmarea trupelor hitleriste. Ulte
rior, vitejii grăniceri români, umăr 
la umăr cu Corpul 50 sovietic, a- 
veau să străbată prin lupte o im
portantă distantă pe plaiurile bu- 
covinene.

Elocvente acte de eroism si spri
jin reciproc între militarii rpmâni și 
sovietici au avut loc in timpul lupte
lor pentru eliberarea orașului si zo
nei Sf. Gheorghe. Divizia 202 in
fanterie sovietică, care acționa în 
flancul drept al dispozitivului trupe
lor noastre format din Corpul de 
munte român și Divizia „Tudor Vla- 
dimirescu", a contribuit — prin zdro
birea inamicului de pe fîșia sa de 
ofensivă — la ducerea la bun sfîrșit, 
într-un timp scurt, a întregii opera
țiuni.

In luptele duse cot la cot au că
zut multi eroi români și sovietici. 
Astfel, in bătălia pentru eliberarea 
Oradei, alături de locotenent-colo- 
neiul Buzoianu Ion, comandantul Re
gimentului 2 infanterie, a luptat in 
permanentă, in mijlocul ostașilor, 
maiorul sovietic Ivan Sciorba. La un 
contraatac al fasciștilor, cînd forțe
le acestora ajunseseră în apropierea 
punctului lor de comandă, acești 
bravi ofițeri nu au părăsit pozițiile 
si au luptat oină la sacrificiul vieții.

Iată un alt episod semnificativ, 
petrecut cu prilejul eliberării ultimei 
brazde de pămînt românesc, dincolo 
de Cărei, unde Armata 4 română 
acționa în cooperare cu Armata 40 
sovietică. Cit de sudat era dispozi
tivul. cit de prețioasă cooperarea 
reiese din întreaga desfășurare a 
luptelor. Comandantul Armatei 4 a

1944—1945: Militari români și sovietici pe frontul antihitlerist, pregătind 
o nouâ acțiune

hotărît ca în seara de 24 octombrie 
să-și regrupeze forțele pentru a 
continua ofensiva in cursul nopții. 
Corpul 6 armată a primit misiunea 
de a executa cu majoritatea forțe
lor o manevră de dublă învăluire a 
Careilor, iar, cu o parte a lor, de a 
ataca frontal orașul. Corpul 2 armată, 
vecin, urma să acționeze, conco
mitent, cu misiunea de a „întoarce" 
pe la vest rezistențele fasciste din 
Satu-Mare, manevră care, la rîndul 
ei, a reușit în mod strălucit ; între 
timp s-a desfășurat ofensiva Divi
ziei 133 sovietice, care a și pătruns, 
la 25 octombrie, în Satu-Mare. Nu 
puține au fost situațiile cînd unități 
sau mari unități ale armatelor so
vietice sau române erau afectate in 
sprijinul reciproc al celorlalte mari 
unități.

Cooperarea frățească româno-so- 
vietică a continuat să se dezvolte in 
luptele purtate pentru eliberarea 
Ungariei și Cehoslovaciei, pînă Ia 
victoria finală asupra Germaniei 
hitleriste.

In luptele duse umăr la umăr de 
ostașii români și sovietici pentru ni
micirea fascismului s-a pecetluit 
prietenia trainică dintre cele două 
popoare, prietenie care in anii con
strucției socialiste s-a ridicat pe un 
plan superior, dezvoltîndu-se pe baza 
comunității de orînduire, de ideolo
gie și țeluri.

Prietenia și alianța cu U.R.S.S. re
prezintă o constantă a politicii ex
terne a României noi, găsindu-și ma
terializarea in dezvoltarea amplă a 
relațiilor dintre țările noastre pe 
plan politic, ca șl pe plan economic, 
tehnico-științific, cultural. încheierea 
primului Tratat și apoi semnarea, în 
iulie 1970. a noului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
româno-sovietic au creat un cadru 

din cele mai favorabile dezvoltării 
prieteniei și colaborării între Româ
nia și U.R.S.S.

O înrîurire determinantă asupra 
dezvoltării legăturilor pe toate pla
nurile dintre țările noastre exercită 
relațiile de solidaritate și colaborare 
tovărășească dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, contactele directe 
dintre conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări și, în primul 
rînd, întîlnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leo
nid Ilici Brejnev. Prilejuind schim
buri rodnice de opinii și de expe
riență în diferite domenii ale edifi
cării noii orînduiri, aceste întîlniri 
și-au confirmat de fiecare dată rolul 
important în extinderea colaborării 
reciproc avantajoase, în întărirea re
lațiilor prietenești și a solidarității 
internaționaliste dintre cele două 
partide, state și popoare.

La aniversarea a trei decenii de Ia 
marea izbindă a popoarelor împotri
va fascismului german, poporul ro
mân, așa cum au înscris și documen
tele programatice ale Congresului al 
XI-lea al partidului, iși reafirmă ho
tărîrea fermă de a contribui la con
solidarea continuă a relațiilor de 
prietenie frățească româno-sovietice, 
ale cărei temelii au fost pecetluite 
prin sîngele vărsat în comun pe fron
turile de luptă antihitleriste, de a a- 
dînci mereu colaborarea multilate
rală dintre popoarele României și 
Uniunii Sovietice, animate de ace
leași Idealuri și interese supreme — 
făurirea societății comuniste, instau
rarea păcii și frăției între toate po
poarele, crearea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

General-maior (r.) 
Andrei MICLESCU
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

In dezbatere — problema continuării activității multilaterale 
a conferinței

GENEVA 25 (Agerpres). — în a- 
ceastă ultimă etapă a lucrărilor celei 
de-a doua faze a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
atenția participanților este îndrep
tată în trei direcții principale : fina
lizarea prevederilor referitoare la 
baza noului sistem de securitate și 
cooperare în Europa, convenirea ca
drului de continuare a eforturilor 
după conferință și pregătirea celei 
de-a treia faze, la nivel înalt.

în ceea ce privește urmările insti
tuționale ale conferinței, dună ce au 
pus de acord preambulul documen
tului respectiv, delegațiile partici
pante au trecut la definirea părții 
operative, care va trebui să cuprindă 
răspunsul la următoarele patru pro
bleme convenite a fi incluse : obiec
tivele urmărilor instituționale ale 
conferinței, modalitățile de acțiune, 
regulile de procedură, calendarul ur
mărilor instituționale astfel stabilite.

Luînd cuvîntul în snriiinul ideii de 
continuare a eforturilor inițiate 
de conferință. înscrisă în pream
bul și susținută de toți par- 
ticipanții, șeful delegației româ
ne, ambasadorul Valentin Lipatti, 
a arătat că, fără un cadru or
ganizatoric bine conturat, care ar 
cuprinde un organism de coordonare

VIETNAMUL DE SUD

Haos și derută la Saigon
• încercări disperate ale aviației saigoneze de a opri ofensiva 

forțelor patriotice
SAIGON 25 (Agerpres). — Agen

țiile United Press International și 
Associated Press confirmă, citind 
surse militare din Saigon, că aviația 
șaigoneză a folosit bombele „C.B.U.- 
55", care ucid instantaneu, prin as
fixiere, orice ființă aflată pe o rază 
de 100 metri în jur. Associated Press 
arată, de asemenea, că în 1970. a- 
viația S.U.A. a folosit astfel de bom
be în Vietnamul de sud și. în 1971. 
în Laos. De asemenea, aviația lon- 
nolistă a folosit bombe asfixiante în 
ianuarie a.c., într-o încercare dispe
rată de a opri puternicele atacuri 
ale forțelor patriotice care au dus la 
victoria finală asupra regimului-ma- 
rionetă de la Pnom Penh.

în ultimele zile, la Saigon domnește 
din nou un adevărat haos politic. 
Suocesorul lui Thieu la funcția de

agențiile de presă transmit:
uOl KOMOiSO di

Ministrul român al indus
triei metalurgice, Necu,ai 
Agachi, a avut vineri o convorbire 
cu V. F. Jigalin, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, ener
getice și de transport al U.R.S.S. Au 
fost discutate probleme ale colaboră
rii economice româno-sovietice.

In timpul vizitei sale în 
R. D. Germană,ministrul mineIor 
petrolului și geologiei al României, 
Bujor Almășan, a avut întîlniri de 
lucru cu ministrul industriei de ma
șini grele al R.D.G., Gerhard Zim
mermann. ministrul energiei și căr
bunelui, Klaus Siebold, adjunctul 
ministrului industriei electronice . și 
electrotehnice, Oskar Schultz, și a 
fost primit de vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al R.D.G., Wolf
gang Rauchfuss.

La chemarea Partidului 
Comunist din India,8 fost ini_ 
țiată, vineri, o largă campanie na
țională in sprijinul aplicării refor
mei agrare și pentru extinderea sis
temului distribuirii alimentelor și a 
altor articole de larg consum către 
populație la prețuri controlate. Se
cretarul general al Consiliului Na
țional al P.C. din India. Rajeswara 
Rao, a declarat, in cadrul unei con

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:___________ 9___ .________ ’ _________ _

PARIS

0 „injecție" cu efecte incerte

WASHINGTON

Spirala ascendentă a
Comentînd . ultimele 

măsuri adoptate în a- 
ceastă săptămînă de 
guvernul francez — 
împrumuturi. înlesniri 
fiscale, ajutoare din 
partea statului etc. — 
menite să contribuie 
la înviorarea econo
miei naționale. în spe
cial prin stimularea 
investițiilor, observa
torii de aci folosesc 
ca termen de compa
rație formula : „injec
ție financiară".

Ce „diagnostic" a 
dictat această ..injec
ție financiară" ? Trei 
dificultăți îsi pun pe
cetea asupra econo
miei Franței, ca si a 
altor țări capitaliste, 
de altfel : deficitul 
balanței de plăti, care 
nu va fi echilibrată 
înainte de 1980. după 
cum remarcă ziarul 
„France Soir" ; infla
ția (în ciuda măsuri
lor luate în vara lui 
1974, preturile au 
crescut în primul tri
mestru al acestui an 
cu 2.7 la sută) : șo
majul. care afectează 

in prezent aproape 
800 000 de persoane. în 
afara altor zeci si sute 
de mii de șomeri par
țiali.

Principalul efect aș
teptat de pe urma a- 
cestor măsuri ar tre
bui sâ fie, in concep
ția expertilor guver
nului. o relansare gra
dată a activităților in
dustriale si o reduce
re, . sau măcar o sta
bilizare. a numărului 
șomerilor. Observato
rii au remarcat însă 
că președintele Fran
ței n-a folosit în ex
punerea sa termenul 
de „relansare", ma- 
nifestind astfel o pru
dență justificată. In
tr-adevăr, contextul 
intern și internațional 
nu oferă speranțe prea 
mari de însănătoșire 
economică. Reacțiile 
sînt tnai curînd scep
tice, începînd chiar 
cu principalul be
neficiar al noilor 
măsuri : Consiliul na
țional al patronatului 
francez și terminînd

și grupuri de lucru pe probleme, 
continuitatea ar rămîne un simplu 
deziderat. Desigur, a arătat el, ac
țiunile individuale ale statelor sint 
hotărîtoare pentru îndeplinirea obli
gațiilor ce le revin. De asemenea, 
prezintă importanță dezvoltarea coo
perării tradiționale pe plan bilateral. 
Aici este însă vorba despre conti
nuarea activității multilaterale a 
conferinței, care nu poate avea loc 
decît intr-un cadru multilateral, cu 
participarea tuturor, pe baza regu
lilor democratice adoptate de con
ferință. Un atare organism este ne
cesar pentru punerea în aplicare a 
proiectelor de cooperare convenite de 
conferință, inițierea de noi reuniuni 
și conferințe ; de asemenea, pentru a 
ține legătură și a colabora în vede
rea realizării unor proiecte econo
mice, culturale sau de altă natură cu 
unele organizații internaționale, cum 
sînt Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa și UNESCO.

La discuții au mai luat parte re
prezentanții Iugoslaviei. Cehoslova
ciei și Finlandei, care au evidențiat 
propunerile lor de modalități pentru 
conlucrarea. între statele participante, 
după conferință, insistînd asupra or
ganismului de coordonare.

„președinte" al regimului de la Sai
gon, Tran Van Huoang, își caută, la 
rîndul său, un succesor. în același 
timp, „premierul" Nguyen Ba Can 
împreună cu Întregul „cabinet" și-au 
prezentat demisia, nereușindu-se, 
pînă în prezent, să fie formată o ad
ministrație. Agențiile de presă rela
tează că șeful regimului de la Saigon 
a propus generalului Duong Van 
Minh, una din personalitățile opozi
ției, funcția de prim-ministru. Pro
punerea a fost însă refuzată.

La 25 aprilie, două din cele trei 
bănci americane care operează la 
Saigon și-au închis porțile, fără nici 
un anunț prealabil. Este vorba des
pre filialele din Saigon ale lui „Chase 
Manhattan" și ..First National City 
Bank".

ferințe de presă, că obiectivele a- 
cestei campanii vizează ameliorarea 
situației materiale a păturilor largi 
ale populației.

Convorbiri cehoslovaco- 
aUStriOCe. Secretarul general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Gus
tav Husak, l-a primit pe ministrul 
de externe al Austriei, Erich Bielka 
Karltreu, aflat într-o vizită oficială 
la Fraga. Convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej — precizează a- 
genția C.T.K. — s-a referit la evo
luția relațiilor dintre Austria și 
Cehoslovacia și la unele probleme 
de actualitate ale vieții internațio
nale, în special la situația din Eu
ropa și Conferința pentru securitate 
și cooperare pe continent.

întîlniri româno-belgiene. 
Aneta Spornic, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, care partici
pă la cea de-a doua Adunare a re
prezentanților opiniei publice pentru 
securitate și cooperare în Europa, ale 
cărei lucrări se vor deschide sîmbâ- 
tă, la Bruxelles, a avut o întîlnire 
cu președintele Camerei reprezentan
ților a Belgiei, Andră Dequae.’ In a- 
ceeași zi, Vasile Potop, directorul ge
neral al Radioteleviziunii. și Ioan Bo- 
tar. secretar general al I.R.R.C.S., 
membri ai delegației, s-au întîlnit cu 
direotorii generali ai celor'două emi
siuni ale Radioteleviziunii belgiene 
și. respectiv, cu președintele Asocia
ției culturale Belgia—România.

cu camerele de co
merț — care consideră 
că măsurile sînt tar
dive.

Pe de altă parte, 
centralele sindicale 
C.G.T. si C.F.D.T. a- 
preciază că, prin noi
le măsuri, guvernul 
distribuie, de fapt, a- 
jutoare societăților ca
pitaliste. continuînd să 
impună sacrificii mun
citorilor, a căror pu
tere de, cumpărare se 
reduce tot mai mult.

Pe aceeași linie, co
mentariile presei sub
liniază că efectele 
noilor măsuri se vor 
face simțite abia spre 
sfirsitul anului, com- 
promitînd astfel prin
cipalul lor obiect : 
stăvilirea șomajului. 
Cu atit mai mult, cu 
cit în această vară 
sute de mii de tineri 
ieșiți din școli vor în
gropa rîndurile celor 
ce caută un loc de 
muncă.

Paul
DIACONESCU

LONDRA

Intîlniri româno-britanice întrevedere economică româno-sovietică Ol PREIUIINDIN1
LONDRA 25 — Corespondentul 

nostru transmite : Tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Republicii 
Socialiste România, s-au întîlnit cu 
ministrul de externe al Marii Brita
nii, James Callaghan, cu care au a- 
vut o convorbire, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială. Cu acest prilej 
au fost abordate unele probleme ale 
vieții europene și internaționale și 
s-a analizat stadiul relațiilor dintre 
cele două țări, evidențiindu-șe ho- 
tărîrea comună de a lărgi și întări 
aceste relații pe multiple planuri.

Oaspeții români s-au întîlnit, d(? 
asemenea, cu ministrul comerțului, 
Peter Shore, cu care au avut un 
schimb de păreri privind sporirea 
volumului comerțului și dezvoltarea

PORTUGALIA

Amplă participare la alegerile 
pentru Adunarea Constituantă

LISABONA 25 (Agerpres). — La 
25 aprilie, alegătorii portughezi s-au 
prezentat la urne. în cadrul primelor 
alegeri libere organizate in tară în 
ultimii 50 de ani. Acest moment e- 
lectoral coincide cu sărbătorirea 
unui an de la evenimentele care au 
pus capăt regimului dictaturii, sala- 
zariste si care au prilejuit la Lisa
bona. Porto si în alte orașe ale țării 
manifestații spontane de simpatie 
fată de Mișcarea Forțelor Armate, 
fată de noul curs politic din Portu
galia.

Pe listele de alegători s-au înscris 
6.2 milioane de persoane pentru a. 
desemna pe cei 250 de membri ai 
Adunării Constituante din Portuga
lia, care va elabora viitoarea Consti
tuție a tării. Au prezentat candidat! 
12 formațiuni politice, printre care și 
cele patru partide ale coaliției gu
vernamentale portugheze — Partidul 
comunist. Partidul socialist. Mișca
rea democratică portugheză și Par
tidul popular democratic.

Participarea la vot a fost impre
sionantă. După cum relatează cores

CONVOCAREA CONFERINȚEI
CAIRO 25 (Agerpres). — întrunit 

la Cairo, Consiliul Ligii Arabe a ho- 
tărit ca lucrările celei de-a opta Con
ferințe arabe la nivel înalt să aibă 
loc, începînd de la 28 iunie, în capitala 
somaleză — Mogadiscio, urmînd să

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, a acceptat să can
dideze în numele Partidului Social- 
Democrat din Finlanda pentru un al 
patrulea mandat prezidențial în ale
gerile din anul 1978.

Guvernul iranian 8 holărît 
să deschidă, în cursul acestui an. o 
universitate feminină la Teheran, 
care va pregăti cadre pentru institu
țiile de învățămînt de diferite grade 
din țară.

Țările membre ale Pieței 
COmUne ?’”au anunțat intenția de 
a reduce consumul global de petrol 
în anul acesta cu 9 la sută. în raport 
cu anul 1973. Potrivit agenției France 
Presse, reducerea consumului de pe
trol în C.E.E. este determinată de 
trei factori esențiali : încetinirea ac
tivității conjuncturale, efectele creș
terii prețurilor la produsele petro
liere și primele rezultate ale măsu
rilor de economisire a energiei adop
tate de diversele țări membre.

Alabama - zonă calami- 
tată. Președintele Gerald Ford a 
declarat statul Alabama zonă cala- 
mitată. după inundațiile și. uragane
le care s-au abătut aici în ultima 
perioadă. Hotărirea se va solda cu

După o scurtă pauză, 
intervenită în cursul 
lunii februarie, rata 
șomajului și-a reluat, 
în martie, spirala as
cendentă, atingînd — 
potrivit statisticilor pu
blicate de Ministerul 
Muncii — cifra de 8,7 
la sută din* totalul 
forței de muncă, ceea 
ce reprezintă 8 mili
oane de oameni, număr 
record pentru ultimele 
trei decenii și jumăta
te. Spirala își conti
nuă evoluția ascen
dentă și în luna în 
curs. Totuși, imaginea 
șomajului în S.U.A. 
ar rămîne incompletă 
dacă la cei mai bine 
de 8 milioane nu 
s-ar adăuga alți 1,1 
milioane de așa-numiți 
„șomeri invizibili", 
care, potrivit aprecie
rilor biroului de sta
tistică al Ministerului 
Muncii, pierzindu-și 
orice speranță de a 
mai găsi de lucru, nu 
și-au mai reînnoit ce
rerile de slujbe la ofi
ciile de plasare a bra
țelor de muncă și. în 
consecință, nu au mai 
fost înscriși pe listele 
de șomeri. 

Pentru a oglindi a- 
devărata amploare a 
fenomenului șomajului, 
economiștii americani 
mai adaugă 3,9 milioa
ne de oameni ai mun
cii. reprezentînd ca
tegoria „șomerilor par
țiali", adică a celor ne- 
voiți să lucreze un 
număr redus de ore. 
Numărul acestor „șo
meri parțiali" a înre
gistrat în martie a.c. o 
creștere de 170 000 de 
oameni.

Adunînd numărul 
șomerilor totali cu cel 
al „șomerilor invizi
bili" și al „șomerilor 
parțiali" se ajunge la 
cifra reală — 13 mili
oane de șomeri — ci
fră, după cum decla
ra. ' George Meany, 
președintele federației 
A.F.L.—C.I.O., „revol
tător de, mare".

Semnificativ este 
faptul că, de pildă, nu
mărul șomerilor in 
zona orașului Detroit, 
unde este concentrată 
industria americană 
de automobile, atinge 
16.2 la sută — adică 
aproape dublu față de 
procentajul pe tară.

Pornind de la aceste

cooperării economice și tehnico-știin- 
țifice între România și Marea Bri- 
tanie.

In cursul vizitei la Londra, tova
rășii Ștefan Andrei și Vasile Pun
gan au avut o convorbire cu Ronald 
Hayward, secretar general al Parti
dului Laburist din Marea Britanie. 
în cadrul convorbirii s-au evidențiat 
bunele relații statornicite între Par
tidul Comunist Român și Partidul 
laburist și s-a reafirmat dorința de 
a se extinde aceste raporturi în vii
tor, ca o contribuție la extinderea 
conlucrării dintre cele două țări și 
popoare, în interesul cauzei păcii, 
securității și cooperării în Europa și 
în lume.

La întîlniri și convorbiri a fost 
prezent Pretor Popa, ambasadorul 
României la Londra.

pondenții agențiilor <Je presă, la Li
sabona si Porto. încă din primele 
ore ale dimineții. în fata centrelor 
de votare așteptau șiruri lungi de 
oameni. în localitatea Cascais. la 10 
kilometri de Lisabona, jumătate din 
numărul alegătorilor votaseră deja la 
numai două ore si jumătate de la 
deschiderea scrutinului (ora 8.00. ora 
Lisabonei). Primele date sosite din 
provincie indică, de asemenea, q par
ticipare masivă la scrutin.

„Operațiunile electorale se desfă
șoară în cel mai mare spirit civic, 
asa cum, de altfel, s-a prevăzut, iar 
afluența masivă a alegătorilor la 
urne demonstrează o dată mai mult 
încrederea portughezilor în Mișcarea 
Forțelor Armate" — a declarat ge
neralul Otelo Saraivo de Carvalho, 
comandant adjunct al Comanda
mentului operational continental 
(COPCON).

După cum s-a anunțat la Lisabona, 
rezultatele oficiale ale alegerilor vor 
fi cunoscute cel mai curînd simbătă 
după-amiază.

ARABE LA NIVEL ÎNALT
dureze trei zile. Aceasta va fi prece
dată de o reuniune a miniștrilor de 
externe aițpelor 20 de state arabe 
participante, care se va desfășura in 
aceeași localitate. în zilele de 24—27 
iunie. în scopul discutării ordinii de 
zi a conferinței la nivel înalt.

primirea de către autoritățile locale 
a unui ajutor federal pentru înlă
turarea urmărilor dezastrelor.

„Cinematograful popu
lar, imperativ al epocii 
noastre" 8 *ost tema dezbătută 
cu prilejul adunării generale, a Fede
rației internaționale a presei cinema
tografice (FIPRESCI), care a avut 
loc la Milano *

Explozie nucleară în Ne
vada. Statele Unite au procedat, în 
deșertul Nevada, la o explozie nu
cleară subterană, a patra de la în
ceputul acestui an. — anunță un pur
tător de cuvint al Administrației a- 
mericane pentru cercetare și dezvol
tare energetică. Explozia a fost efec
tuată la adîncimea de 426 metri.

Dezvoltarea economiei
BERLIN^)25 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul la încheierea lucrărilor ce
lei de-a șasea conferințe a lucrăto
rilor din construcții, Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a 
făcut o trecere în revistă a dezvol
tării economiei naționale și. în spe
cial. a industriei construcțiilor în pe
rioada 1971—1975.

Vorbitorul a arătat că eforturile 
oamenilor muncii din R.D.G. sînt 
concentrate. în prezent, asupra înde
plinirii cu succes a sarcinilor trasate 
de Congresul al VIII-lea al P.S.U.G.

șomajului
date, numeroși econo
miști americani și 
chiar reprezentanți ai 
cercurilor oficiale a- 
jung la aprecieri sum
bre, cosiderind că rata 
maximă a șomaju
lui va fi atinsă în 
cursul acestei veri, 
cînd se așteaptă ca 
procentajul șomerilor 
să treacă de 9 la sută 
din totalul forțelor de 
muncă.

Incercînd să contra
careze unele din efec
tele recesiunii și infla
ției, ’administrația 
S.U.A. a alocat fonduri 
pentru crearea a circa 
300 000 locuri de mun
că și a aprobat un 
proiect de lege vizind 
recalcularea unei părți 
din impozitele federale 
pentru categoriile so
ciale cu venituri mici 
și foarte mici. Potrivit 
estimărilor Casei Albe, 
rata inflației și rece
siunea ar urma să se 
mai tempereze într-o 
anumită măsură, dar, 
în același timp, defi
citul bugetar pe anul 
in curs va creste la 60 
miliarde de dolari.

C.ALEXANDROAIE

MOSCOVA

MOSCOVA 25 (Agerpres). — To
varășul Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a avut, vineri, o 
întrevedere de lucru cu M. A. Lese- 
ciko, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Au fost prezenți

Convorbiri economice româno-bulgare
După cum se știe, la întîlnirea 

.dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, au fost convenite În
țelegeri și trasate sarcini privind 
dezvoltarea și intensificarea colabo
rării și cooperării economice dintre 
cele două țări.

în conformitate cu acestea, în zile
le de 24 și 25 aprilie, la Ruse a avut 
loc o întîlnire de lucru între miniș
trii industriei chimice ai României și 
Bulgariei, în cadrul căreia au fost 
abordate probleme privind lărgirea 
colaborării și adîncirea cooperării și 
specializării în producția industriei 
chimice în cele două țări în perioada 
1976—1980 și în perspectivă.

La convorbiri au participat primul 
secretar aT Comitetului județean Ruse 
al P.C.B., Anghel Bobokov, adjuncți 
de miniștri, specialiști. A fost pre
zent ambasadorul României la Sofia. 
Trofin Simedrea.

La încheierea convorbirilor, care 
s-au purtat într-o atmosferă de de
plină înțelegere reciprocă, cei doi 
miniștri — Mihail Florescu și Gheor- 
ghi Pankov — au semnat un pro
tocol care cuprinde măsuri concrete 
privind construcția prin eforturi co
mune a unor instalații petrochimice 
de mare capacitate, adîncirea cola
borării și cooperării în domeniul 
transportului produselor chimice, lăr
girea schimbului de informații teh
nice, documentații și tehnologii.

★
De asemenea, la 25 aprilie a început, 

Ia Bueurești, întîlnirea de lucru între 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, și 
Toncio Ciakîrov, ministrul construc

COMUNICAT
cu privire la cea de-a 71-a ședință a Comitetului Executiv 

al C.A.E.R.
între 22 și 24 aprilie 1975 a avut 

loc la Moscova cea de-a 71-a șe
dință a Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic Re- 
cipric.

La ședință au participat : M. Da- 
kov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, R. Rohlicek, vicepreședinte al 
Guvernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace. F. Bravo Pardo, viceprim- 
ministru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba, G. Weiss, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
D. GombojaV, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, M. Jagielski, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Polone, 
Mihai Marinescu, viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, G. Lazar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, M. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste. în conformitate cu Conven
ția dintre C.A.E.R. și Guvernul Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, la lucrările Comitetului Exe
cutiv a participat. B. Iovici, membru 

I al Consiliului Executiv Federal al

naționale a R. D. G.

Referi ndu-se la dezvoltarea econo
miei de la începutul cincinalului și în 
primul trimestru al acestui an, el a 
arătat că sarcinile stabilite în plan 
în ce privește venitul național au 
fost depășite, realizîndu-se o medie 
anuală de creștere de 5,5 la sută, 
față de 4,8 la sută cît se prevedea.

în domeniul construcțiilor, a ară
tat vorbitorul, s-a realizat un ritm 
de creștere a productivității muncii 
superior celui prevăzut, iar nivelul 
stabilit pentru 1975 a fost atins încă 
din 1974. Erich Honecker a mulțu
mit tuturor oamenilor muncii din 
această ramură industrială pentru 
succesele obținute.

Plenara C. C. al P. C. 
din Cehoslovacia

PRÂGA 25 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Praga a avut 
Ioc. joi, Plenara Comitetului Central 
al P.C. din Cehoslovacia, în cadrul 
căreia a fost dezbătut raportul Pre
zidiului C.C. al P.C.C. privind înde
plinirea hotărîrilor celui de-al 
XIV-lea Congres al partidului în do
meniul politicii sociale, prezentat de 
secretarul general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Gustav . Husak.

Plenara a examinat, de asemenea, 
bugetul P.C. din Cehoslovacia pe 
anul 1975. Au fost adoptate hotăriri 
in legătură cu perfecționarea siste
mului de pensionare, raportul de ac
tivitate al Prezidiului și Secretaria
tului C.C. al P.C.C. în problemele in
terne și externe pentru perioada care 
a trecut de la precedenta plenară.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul secretarul general al 
C.C. al P.C.C., Gustav Husak.

Act terorist împotriva Ambasadei R.F.G. la Stockholm
STOCKHOLM 25 (Agerpres). - Un 

grup de teroriști înarmați, de origine 
vest-germană, a ocupat joi Amba
sada R.F. Germania la Stockholm, 
luînd aproximativ 10 ostatici, inclu
siv pe ambasadorul Dietrich Stoecker. 
La scurt timp după declanșarea ac
tului terorist, comandoul a împușcat 
pe atașatul militar Andreas von Mir- 
bach și a lansat guvernului R.F.G. un 
ultimatum cerînd. între altele, elibe
rarea din închisoare a 26 membri ai 
grupului anarhist „Baader-Meinhof".

Reunit in ședință extraordinară, 
cabinetul vest-german a hotărit să 

Neculai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, și Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României in Uniunea 
Sovietică. Cu acest prilej au fost a- 
bordate unele probleme ale colabo
rării economice româno-sovietice.

țiilor de mașini și metalurgiei din 
R. P, Bulgaria.

Convorbirile între cei doi miniștri 
sînt consacrate stabilirii temei și pro
gramului de lucru pentru realizarea 
în comun a unei întreprinderi con
structoare de mașini, precum și pen
tru fabricarea și asigurarea echipa
mentelor și utilajelor necesare Com
plexului hidrotehnic ce va fi construit 
de cele două țări în zona Tumu-Mă- 
gurele—Nicopole. S-au examinat și 
stabilit convențiile de specializare 
bilaterală în producția de mașini și 
utilaje pentru industria alimentară, 
mașini agricole, echipamente și uti
laje pentru nave și cooperarea în 
producția de piese și subansamble 
pentru autovehicule, precum și pen
tru alte domenii de interes reciproc. 
Cei doi miniștri fac un schimb con
cret de propuneri privind lărgirea și 
adîncirea în continuare a cooperării 
și a dezvoltării schimburilor de măr
furi între cele două țări în dome
niul construcțiilor de mașini, atît 
pentru anul 1975, cît și pentru peri
oada 1976—1980.

♦
Totodată, între 21 și 25 aprilie, au 

avut loc în Bulgaria lucrările grupei 
de lucru pentru chimie a Comisiei 
mixte interguvernamentale româno- 
bulgare de colaborare economică și 
tehnico-științifică. Pe marginea lu
crărilor a fost întocmit un protocol 
în care se evidențiază noi posibilități 
de lărgire a schimburilor de produse 
chimice, de extindere a colaborării 
economice și tehnico-științifice între 
ministerele industriei chimice din 
cele două țări. Protocolul a fost sem
nat. din partea română, de Gheorghe 
Manolescu, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, iar din partea bul
gară de Ivan Gavrilov, prim-adjunct 
al ministrului industriei chimice.

(Agerpres)

R.S.F.I. La lucrările Comitetului E- 
xecutiv a participat, de asemenea, 
N. Faddeev, secretar al C.A.E.R.

Ședința a fost prezidată de G. La
zar, reprezentantul Republicii Popu
lare Ungare.

Comitetul Executiv a examinat și 
a adoptat raportul cu privire la ac
tivitatea Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc între sesiunile a 
XXVIII-a și a XXIX-a ale consiliu
lui, raport ce va fi prezentat la ur
mătoarea sesiune a C.A.E.R., infor
marea cu privire Ia stadiul lucrărilor 
de coordonare a planurilor pe pe
rioada 1976—1980, proiectul planu
lui convenit al acțiunilor multi
laterale de integrare a țări
lor membre ale C.A.E.R. pe anii 
1976—1980 și raportul cu privire la 
dezvoltarea în continuare a bazei de 
combustibili și energie și asigurarea 
necesarului de utilaje energetice, in
clusiv utilaje pentru centralele 
atomoelectrice. precum și cu privire 
la sistemul electroenergetic unic al 
țărilor europene interesate membre 
ale C.A.E.R.

Examinînd darea de seamă a de
legației C.A.E.R. cu privire la parti
ciparea acesteia, în calitate de ob
servator, la lucrările celei de-a 
XXIX-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.. Comitetul Executiv a 
aprobat activitatea delegației la se
siunea O.N.U. Comitetul Executiv a 
luat cunoștință de hotărîrea Comi
siei Economice a O.N.U. pentru Eu
ropa cu privire la acordarea statutu
lui consultativ Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Comitetul Executiv a examinat și 
aprobat acțiunile ce se vor desfă
șura în organele C.A.E.R. în legă
tură cu Anul internațional al femeii.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost examinate și alte probleme 
referitoare la îndeplinirea Progra
mului complex al adîncirii și per
fecționării în continuare a colaboră
rii și dezvoltării integrării economi
ce socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

BELGRAD

Vizita premierului polonez
BELGRAD ■25 (Agerpres). — Pre

ședintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, l-a primit pe președintele 
Consiliului de Miniștri al R., P. Po
lone, Piotr Jaroszewicz, care între
prinde o vizită oficială în această 
țară. Cu acest prilej a avut loc. o 
convorbire prietenească, anunță a- 
genția Taniug.

Primul ministru polonez a avut, de 
asemenea, convorbiri cu președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, Gemal Biedici, în 
cadrul cărora au fost examinate . po
sibilitățile de dezvoltare a cooperă
rii bilaterale, în special pe plan e- 
conomic, și s-a procedat la un 
schimb de vederi referitor la pro
blemele internaționale de interes re
ciproc.

respingă cererile teroriștilor, comu- 
nicînd această decizie oficialităților 
suedeze. Primul ministru suedez. Olof 
Palme, a încercat apoi, fără succes, 
să intre în contact cu elementele 
teroriste. După . expirarea termenu
lui ultimatumului, în interiorul am
basadei s-au produs o serie de ex
plozii violente, o parte a clădirii 
fiind mistuită de flăcări. Intervenția 
poliției suedeze s-a soldat cu ares
tarea teroriștilor, cu excepția unuia, 
care s-a sinucis. Bilanțul actului te
rorist s-a ridicat la trei morți și mai 
multi răniți.

• TELEVIZIUNE... A- 
ROMATĂ. Televiziunii in 
culori îi urmează sistemul „te
leviziunii aromate" denumit 
„Saso", afirmă Adalbert Baltis, 
producător de filme pentru 
televiziune din Hamburg. Tele
vizorul este prevăzut cu o in
stalație tip aerosoli, de fapt o 
„baterie" de capsule încărcate 
cu diferite substanțe mirositoa
re. Capsulele sînt acționate de 
la distanță. în momentul în 
care pe ecran apare o imagine 
care solicită simțul olfactiv se 
declanșează un impuls electric 
care acționează capsula cores
punzătoare. Schimbarea acestor 
capsule va fi tot atît de simplă 
ca și în cazul celor pentru si- 
foane. Deocamdată, televiziu
nea „aromatizată" este posibilă 
numai în cadrul emisiunilor 
prin cablu. Primele experiențe 
Par a fi promițătoare. Se consi
deră că, în primul rînd, acest 
tip de emisiune va fi folosit în 
scopuri publicitare.

• COMPUTERUL 
HORTICULTOR. In JaP°- 
nia, computerul și-a făcut de
butul într-o nouă și foarte gin
gașă profesiune — horticultura. 
Specialiștii au încredințat ordi
natorului misiunea de a dirija, 
un sistem automatizat pentru 
îngrijirea lalelelor, gladiolelor 
și altor flori. Instalația auto
mată, îndrumată de computer, 
se deplasează pe șinele montate 
în pereții serei, îndeplinind 
toate operațiile pe care pînă 
acum le executau îngrijitorii de 
meserie.

• „COSMETICĂ" SUB
ACVATICĂ. Sub acțiunea 
apei marine sărate se accele
rează procesul de ruginire a 
navelor, iar părțile aflate în 
submersiune se acoperă cu o 
crustă alcătuită din microorga
nisme, alge etc. O problemă 
tehnică importantă o ridică cu
rățirea calelor și acoperirea lor 
cu straturi protectoare speciale. 
Un colectiv de la catedra de 
construcții navale a Politehnicii 
din Gdansk a construit o insta
lație pneumatică specială pen
tru curățirea părților subacva
tice ale navei. A fost realizată, 
de asemenea, o instalație pneu
matică pentru vopsirea părții 
exterioare a calelor, care poate 
funcționa și la adîncimi pînă la 
30 de metri. Aceste instalații nu 
mai necesită aducerea navelor 
în docuri.

• CORECTOR AUTO
MAT. Pentru a veni în a- 
jutorul celor care efectuează în 
tipografii dificila operațiune de 
confruntare cuvînt cu cuvint și 
literă cu- literă a textului tipă
rit cu manuscrisul, Universi
tatea din Leeds (Marea Brita
nie) a pus la punct o instalație 
electronică. Această instalație, 
de mici dimensiuni, este com
pusă din două camere de luat 
vederi, un ecran și instrumente 
electronice de control. Imagini
le textelor de confruntat, su
prapuse pe ecran, se succed cu 
rapiditate pînă în momentul în 
care apare fie și cea mai mică 
diferență între cele două texte 
— care este imediat sesizată. în 
afară de siguranța absolută pe 
care o prezintă această instala
ție, Ca permite confruntarea de 
texte cu o rapiditate pe care 
omul nu o poate egala.

• DESCOPERIRI AR
HEOLOGICE IN URAL. 
R e g i u n e a munților Ural 
(U.R.S.S.) a concentrat in ulti
mul timp în mod deosebit inte
resul arheologilor, datorită des
coperirilor valoroase făcute 
aici. Printre cele mai recente 
se numără vestigiile unor așe
zări întărite datînd din secolul 
al V-lea î.e.n. ; de asemenea, 
un gen neobișnuit de piramide 
funerare construite din trun
chiuri de copac suprapuse. 
Printre cele mai controversate 
descoperiri se numără carele 
de luptă pe două roți, foarte 
bine păstrate, de tipul acelora 
folosite în antichitate în Grecia 
și Egipt. Plnă acum ele erau 
considerate tipice numai pentru 
bazinul mediteranean.

• PROTEJAREA FRES
CELOR. în atelierele muzee
lor Vaticanului a fost pus la 
punct un produs capabil să 
protejeze pe o perioadă nelimi
tată capodoperele ce au de su
ferit de pe urma trecerii timpu
lui. Este vorba de un amestec 
pe bază de alumină, cu totul 
transparent, care acoperă er
metic suprafața frescelor, a ce
lorlalte picturi, a statuilor, o- 
biectelor de ceramică etc.

• A EXISTAT O LE
GĂTURĂ INTRE NOUA 
ZEELANDĂ SI ANTARC
TICA ? în Insula Seymour, 
situată în apropierea Antarcti
cii, au fost descoperite fosile 
ale unui pinguin uriaș, măsu- 
rind 1,80 metri înălțime, unui 
copac cu frunze late și a mul
tor noi specii de șerpi și mo
luște, caracteristice pentru zona 
temperată. Aceste descoperiri 
sprijină teoria existenței unei 
legături, cu mult timp în urmă, 
între Noua Zeelandă și Antarc
tica. Fosilele descoperite pe 
Insula Seymour seamănă nu 
numai cu cele din Noua Zee
landă. ci și cu cele din insulele 
Țării de Foc. Aceste descoperiri 
deschid o nouă perspectivă a- 
supra relațiilor ce au existat o- 
dinioară între diferitele întin
deri de uscat din zona australă 
a Pămintului. Ele par să con
firme și o altă teorie care sus
ține că în perioada în care 
existau aceste specii, Antarcti
ca se afla cu vreo 20 de grade 
mai aproape de Ecuator decît 
In prezent, condițiile climateri
ce fiind, în acest caz, mult 
mai propice vieții.
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