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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN SIRIA Șl EGIPT

0 contrihutie importanta la dezvoltarea 
colaborării prietenești româno-arabe,

Vineri, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
»-a întors în țară, după vizita de prie
tenie efectuată în Siria și Egipt, pri
lej cu care secretarul general al par
tidului, președintele republicii, s-a 
întilnit cu președinții Hafez El-Assad 
și Anwar Sadat, precum și cu Yasșer 
Arafat, președintele Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei' (O.E.P.). E- 
veniment 
vizita 
parcurs 
Ceaușescu în 
lui 
ale

important al actualității, 
șuccedînd itinerarului 

de președintele Nicolae 
ale Orientu- 
Apropiat și 

pus, încă o 
dată, in evidență dinamismul activi
tății internaționale a țării noastre, 
relațiile de prietenie și fructuoasă 
conlucrare existente între. România 
și țările vizitate, în general între 
România și lumea arabă, voința reci
procă de a le imprima un curs con
tinuu ascendent. Și-a găsit o nouă și 
elocventă confirmare cdnsecvența cu 
care sint traduse în Viață 'orientările 
programatice ale Congresului al 
XI-lea de' a extinde și întări colabo
rarea multilaterală cu țările 
față 
tare 
greș 
mân 
constante de profundă ____ „_____
în același timp, o dată în plus, vizita 
a dat o puternică expresie 'energiei 
și vigorii cu care secretarul gene
ral al partidului acționează pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și țările 
vizitate, pentru întărirea solidarității 
româno-arabe, înseninarea climatului 
politic și stingerea focarelor de încor
dare și conflict, pentru afirmarea 
principiilor de justiție și legalitate 
pe arena internațională, în conformi
tate cu aspirațiile și interesele legi
time ale popoarelor.

Atit la Damasc, cit și la Cairo, dia
logurile la nivel înalt s-au desfășu
rat într-o atmosferă deosebit de cor
dială, intr-un spirit de stimă și în
țelegere reciprocă, caracteristice deo
potrivă relațiilor dintre țările și po
poarele noastre, legăturilor Partidului 
Comunist Român cu Parțidul Baas 
Arab Socialist și cu Uniunea Socia
listă Arabă, ca și raporturilor perso
nale prietenești, stabilite de-a lungul 
multiplelor întîlniri dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și președinții 
Hafez El-Assad și Anwar Sadat. In
tr-adevăr, așa cum se știe, țara noas
tră a avut ca oaspeți vara trecută pe 
conducătorii celor două țări priete
ne, întilnirile la nivel înalt de atunci

țări 
îndepărtat și 
Africii — a

arabe, 
de a căror luptă pentru dezvol- 
de sine stătătoare, pentru pro- 
economic și social, poporul ro- 
a nutrit și nutrește sentimente 

solidaritate.

fiind precedate 
loc în capitala 
respeotiv, în capitala siriană, la în
ceputul anului 1974. Continuare fi
rească a discuțiilor și consultărilor 
de pînă acum, actualele convorbiri 
au demonstrat caracterul sistematic, 
deosebit de rodnic al contactelor din
tre conducătorii de partid și de stat 
ai țărilor noastre, factor de puternică 
impulsionare a colaborării multilate
rale româno-siriene și româno-egip- 
tene. De fapt, se poate snune că în
suși caracterul de lucru al acestei vi
zite, scurtă în timp și condensată in 
conținut, ilustrează statornicirea unor 
relații solide de încredere, colabora
re și prietenie, care permit și favo
rizează contacte operative, schimburi 
de vederi aprofundate, sincere și 
substanțiale.

Așa cum se știtț, această colabora
re beneficiază de o bază trainică, de 
un cadru politic optim creat prin 
Declarațiile solemne comune semnate 
anul trecut la București, care au 
statornicit principiile fundamentale 
după care țările noastre înțeleg să 
se călăuzească atit in raporturile re
ciproce, cit și în relațiile cu celelal
te state. Sub acest aspect, schimbu
rile de vederi, atit de la Damasc, cit 
și de la Cairo, au reliefat deplina 
satisfacție pentru nivelul atins în re
lațiile bilaterale, pentru modul pozi
tiv in care sint transpuse în viață 
multiplele acorduri și înțelegeri con
crete stabilite cu ocazia întâlnirilor 
anterioare. Dezvoltarea remarcabilă a 
cooperării este ilustrată concludent 
de asemenea obiective economice im
portante cum ar fi mina de fosfați 
de la Khneifiss, rafinăria de la Ba- 
nias ori proiectele de amenajare a 
văii Eufratului — în Siria sau uzi
nele de produse sodice dă la Aleîfhn- 
dria, complexul de la Hamrawein ori 
linia de asamblare a tractoarelor de 
la Heluan ■— în Egipt, oare încor
porează eforturile cofoune ale 
Specialiștilor români și ale muncito
rilor și specialiștilor din cele două 
țări arabe prietene. Este deosebit de 
important că materializarea acestor 
obiective își găsește reflectarea ne
mijlocită pe plan practic, in via
ța economico-socială a acestor țări, 
intrarea efectivă în producție a 
obiectivelor contribuind la ridi
carea economică a unor regiuni 
ale acestor țări. Ia progresul lor ge
neral ; iar aceste fructe concrete aje 
cooperării sporesc sentimentele prie
tenești față-de România, popularitatea 
și prestigiul țării noastre. Tocmai in

de cele care au avut 
egipteană in 1972 și,

acest spirit, hotărîrea exprimată în 
cursul convorbirilor de a se acționa 
pe mai departe pentru dezvoltarea 
colaborării reciproc avantajoase este 
deosebit de îmbucurătoare, fiind de 
natură să deschidă noi perspective 
relațiilor pe cele mai diverse tărî- 
muri.

Convorbirile la nivel înalt au ofe
rit, totodată, prilejul unui tur de ori
zont asupra situației Internationale, 
evidențiind satisfacția comună fată 
de marile mutații care au loc in di
verse regiuni ale lumii, față de vic
toriile popoarelor cambodgian și viet
namez împotriva intervenției străine, 
față de progresele tuturor popoare
lor iubitoare de pace în lupta pentru 
afirmarea drepturilor lor de a-și ho
tărî de sine stătător destinele, de 
a-și folosi resursele naturale în in
teresul propriei dezvoltări, față de 
curentul tot mai larg în favoarea u- 
nei noi ordini economice, bazate pe 
egalitate și justiție.

Așa cum este și firesc, în acest ca
dru un loc important a ocupat pro- 

Talema Orientului Mijlociu — proble
mă atit de importantă pentru soarta 
generală a păcii și destinderii inter
naționale, a cărei însemnătate spo
rește și mai mult, finind seama de 
situația geografică a acestei zone. 
Iritr-adeyȘr, zona Orientului Apro
piat. constituie tocmai puntea de le
gătură dintre Europa și Africa — 
și tot ce privește continentul euro
pean sau cel african și Orientul 
Apropiat se leagă strins și se influen
țează sau intercondlționează reciproc.

Din păcate, nu se poate, spune că 
situația din Orientul Mijlociu a în
registrat in timpul din urmă schim
bări în bine. Dimpotrivă, așa cum s-a 
subliniat și în cadrul dialogurilor ro- 
mâno-sirian și româno-egiptean, O- 
rientul Mijlociu continuă să repre
zinte una . din zonele „cele mai fier
binți" ale globului, o sursă perma
nentă de tensiune, care poate ori- 
cind duce, la o explpzie, primejduind 
grav pacea lumii. Se știe cu cită con
secvență și fermitate a militat țara 
noastră, încă de la izbucnirea răz
boiului din 1967. pentru o pace trai
nică și, dreaptă în. această regiune. Se 
cunosc activitatea politico-diplomati- 
că intensă a României în acest sens, 
demersurile neobosite și inițiativele 
multiple ale secretarului general al 
partidului pentru o reglementare po
litică — fiind de ajuns să amintim 
de itinerarul său de anul trecut în

Tehnicii modernă, randamente superioare — iată caracteristici ale nouiui 
laminor de la întreprinderea metalurgică din lași

Foto : S. Cristian

Au îndeplinit cincinalul
Întreprinderi din

NEAMȚ
Antrenate în ampla întrecere socialistă care se desfășoară în 

cinstea zilei de 1 Mai, alte 4 colective din industria județului Neamț 
au raportat realizarea planului cincinal cu peste 8 luni mai devreme, 
între acestea se numără șantierul nr. 2 de construcții industriale Săvi- 
nești, unitățile forestiere de exploatare și transport din Tîrgu-Neamț 
și Poiana Teiului și U.M.T.F. din Piatra Neamț. (Ion Manea).

ILFOV
Pînă in prezent, 11 colective din industria județului Ilfov, între care 

întreprinderea de poduri din beton Giurgiu, întreprinderea „30 Decem
brie", „Avicola" Crevedia, întreprinderile de rețele electrice, de con
strucții de drumuri și poduri și oficiul județean de îmbunătățiri fun
ciare, au raportat înfăptuirea integrală a sarcinilor ce le-au revenit în 
actualul cincinal. Pînă la sfîrșitul anului, aceste unități vor obține o 
producție, peste prevederi, în valoare de 
xandru Brad). ,

circa 2,5 miliarde lei. (Ale-

TELEORMAN
Un nou colectiv de oameni ai muncii 

nunțat, în aceste zile, realizarea sarcinilor
- Este vorba de colectivul întreprinderii mecanice de material rulant din 

Roșiorii de Vede. Aceasta este cea de-a șasea unitate economică tele- 
ormăneană care 
Toader).

din județul Teleorman a a- 
de plan pe întregul cincinal.

a atins cotele finale ale actualului cincinal. (loan

BUCUREȘTI
Constructorii

București și-au ____ .... ..... ._________ ______ ___ . ____  .. .
zile mai devreme. Pînă la sfîrșitul anului, ei vor realiza un volum supli
mentar de investiții în valoare de 670 milioane lei. (Dumitru Tîrcob).

Trustului de construcții industriale și agrozootehnica 
îndeplinit sarcinile actualului cincinal cu 8 luni șl 8

BRAILA
Dintre realizările notabile obținute în cadrul perioadei 21—27 aprilie 

1975, declarată în județul Brăila „săptămînă-record" și desfășurată sub 
chemarea „Cantitate, calitate, eficiență", se remarcă și raportarea înde
plinirii prevederilor planului cincinal la producția-marfă de către în
treprinderea de reparații din Brăila. (Mircea Bunea).

TIMIȘOARA
Colectivul întreprinderii „Electromotor" din Timișoara a îndeplinit 

in ziua de 25 aprilie sarcinile 
Pînă 1a finele anului, uzina va 
duse în valoare de o jumătate

actualului cincinal la producția-marfă. 
realiza peste prevederile planului pro- 
miliard lei. (Cezar Ioana).

„ TOMIS“
se pregătește

de drum
navă de 55 000 
primul mare mi- 
românesc desti-

Județul Prahova 
a încheiat 

însămînța tul 
porumbului

Printr-o telegramă adresată 
P.C.R., tovarășului 

Ceaușescu, Comitetul 
Prahova al P.C.R. ra- 
că lucrătorii ogoarelor

LA COMBINATUL SIDERURGIC GALATI

Primul convertizor de la otelaria nr. 2

C.C. al 
Nicolae 
județean 
porțează 
prahovene au încheiat, sîmbătă, 
26 aprilie, însămințarea porum
bului pe cele 35 000 hectare — 
ogor propriu. In prezent, pe 
măsura recoltării culturilor pen
tru masă verde se execută pre
gătirea și însămințarea porum
bului și pe aceste ultime supra
fețe, lucrare ce va fi terminată 
înainte de 1 Mai. Concomitent 
cu aceasta au fost intensificate 
însămințarea fasolei, precum și 
plantarea legumelor in cimp. 
De asemenea, se prășesc culturi
le, se utilizează mai bine terenul 
pentru mărirea suprafeței arabi
le, pentru realizarea și depășirea 
prevederildy de plan pe 1975.

ț,a oțelăria nr. 2 de la Combinatul 
siderurgic Galați au început probele 
la agregatele și instalațiile converti- 
zorului nr. 1.

Pe baza experienței acumulate la 
construcția primei oțelării cu conver- 
tizoare de la Galați, autorii proiectu
lui noii capacități — un grup de spe
cialiști de la IPROMET-Bucu-

rești — au optat pentru o soluție mo
dernizată, cu o eficiență economică 
superioară. Ideile directoare au fost, 
în această privință, ridicarea perfor
manțelor utilajelor de bază, organi
zarea tehnologică superioară, crește
rea indicelui de utilizare a spațiilor 
construite, care, toate, au dus in fi
nal la sporirea gradului de economi
citate a întregii investiții.

Tractorul S-1800-IF 
pe banda de montaj

Zilele acestea a început fabri
cația tractorului S-l 800-IF, cel 
mai puternic vehicul produs pînă 
acum la întreprinderea „Tracto
rul" din Brașov. Noul tip de 
tractor este destinat lucrărilor pe 
marile șantiere de construcție.

NICI 0 PALMA DE PĂMÎNT
NECULTIVAT!

Uriașa 
de tone, 
neralier 
nat largilor drumuri pe în
tinsul mărilor și oceanelor 
există, e reală, intre pereții 
docului uscat, la el duc toa
te grijile colectivului și bă
nuiesc că atunci cînd se 
vorbește despre el -- și 
cine nu vorbește . cu înfri
gurare în aceste zile ? — 
oamenii il citesc ' în gînd 
cu majusculă, prezență 
impunătoare si argument 
definitoriu pentru victo
ria lor asupra materiei. 
Iată : uriașul mineralier 
„Tomis", mesager al unei 
noi ere in istoria naviga
ției românești, se află în 
pragul lansării.

Cind. cu cîteva luni în 
urmă, am cunoscut pentru 
prima oară docul uscat și 
gigantul ce prindea forme 
mitologice în pîntecul lui, 
imaginea acestui colt de 
șantier naval mi-a ivit în 
minte o metaforă : im
presionantul pat uscat în 
care își umfla trupul uria
șul de otel mi-a părut un 
incubator pregătind des
tinul unui neobișnuit „pui" 
al mării. Din superbul „ou" 
al proiectelor desfășurate 
pe sute de metri de perga
ment se desprinde treptat 
minunata pasăre cu carcasă 
de oțel ce avea să cuce
rească intr-o zi de primă
vară largul azuriu al mării, 

ieșirii 
foarte 

___ _ . ____  - dat 
în lături înaltele porti ra
batabile de metal, apa mă
rii a năvălit înspumată 
înăuntru, săltind ușor ma
sivul corp al mineralieru
lui, desprinzîndu-1 de po
deaua de beton aflată la 

'^rnulti metri sub nivelul

Ie
de 

aflau

mării. Colosul a început 
să plutească si să-si 
gene punțile. Sutele 
constructori care se 
risipiți in toate încăperile
vasului si pe parapetii de 
otel au trăit. si trăiesc be
ția neasemuit de frumoasă 
a plutirii, climatul nou. 
firesc al vieții care începe 
pentru opera definitivă a 
iscusinței si priceperii lor. 
Vasul plutește, motoarele 
in care s-au acumulat e- 
nergii de mii de cai-pute- 
re au început să sforăie. 
Iăste locul să subliniem 
că din R.P. Polonă s-au 
achiziționat documentație 
tehnică, motorul principal, 
grupuri generatoare si 
alte agregate din dotarea 
mineralierului. în aceste 
zile, pe marele șantier se 
fac probe la motoarele 
auxiliare, se verifică sta
bilitatea navei, se mon
tează ultimele agregate și 
se încheie lungile circuite 
tubulare si electrice, „sis

(Continuare în pag. a IV-a)

a'.mgă. nava trebuie trasa 
din doc in largul mării, E 
etapa care urmează, pen
tru că numai largul mă
rii poate suporta vijelia 
dezlănțuită de turația mo
torului principal, de o for
ță ciclopică, în stare să 
spargă dintr-o mișcare al
veola docului uscat.

stăpinite — ale sistemului 
de viată și ale aparatelor 
d > bord. echivalind cu o 
uzină. Un număr atit de 
mare de. oameni și un vg-, 
lum atiț de amplu de lu- 

”T o 
pre- 

De 
de

crări simultane solicită 
cooperare perfectă. I 
cizia ceasornicarului, 
această treabă extrem

în preajma lansării mineralierului de 55 000 tone

Astăzi, momentul 
din ..incubator" este 
aproape : docul și-a

temul nervos" și cel „cir
culator" al mineralierului, 
o adevărată rețea de con
ducte pentru care instala
torii se prefac. pentru o 
oră. două, trei. în mineri 
Si scafandri, in alpinisti 
cutezători., coborind sau 
ureînd cotloanele, povir- 
nisurile vastelor interioa
re, că să racordeze, 
Să conecteze si să cupleze 
sistemele periferice la 
tabloul de comandă aflat 
sus, pe punte. Regimul 
maxim de sarcină e o 
probă ulterioară : ca să-1

La pregătirea premierei 
lucrează acum peste o mie 
de constructori, in frunte 
cu comuniștii Costică Ca- 
ragea si Vasile Vatră, cu 
șeful de echipă Gheorghe 
Bică, care conduc lucră
rile ne punte și în saloa
nele mineralierului. La m<a- 
șini. echipa 
comunistul
tea verifică în 
aspectele energiei 
tei. ,lă puntea de 
instalatorii lui 
Popescu controlează reac
țiile — prevăzute și bine

eondusă de 
Ștefan Cris- 

amănurtt 
și for- 
comandă 

. Nicolae,

complexă si de delicată 
răspunde inginerul Con- - 
stantin Buzatu, competent 
sef de fabrică si dispecer 
atotcuprinzător al 
rilor. Premiera in 
nul angajamentelor asu
mate de șantierul naval 
In fata partidului si a ță
rii depinde indirect, dar 
organic; de consumul de 
inteligență, perspicacita
tea tactică si decizia dis
peceratului, care asamblea
ză. .asemenea unui regizor 
de talent, nu numai agre
gate și piese, dar înseși

tu- 
facto- 

această 
la an- 

.. __ (detaliu
al lucrării, de ’ la motoare 
la postul radar.

— Ce îmi 
despre 
terilor ' acestei nave 
55 000 de tone ? —j 11 
treb pe Traian Călin, 
cretarul comitetului 
partid al șantierului.

însoțitorul meu 
pe gînduri si îmi 
timp. încurcat, 
să-mi explice :

— Depinde ce

voința și Posibilitățile 
turor oamenilor și 
rilor încleștați în 
bătălie decisivă, de 
samblu la fiecare

puteți spune 
eroismul construc- 

de 
în- 
se- 
de

stă mult 
pare, un 
încearcă

lucră- 
terme-

înțelegeți 
prin eroism. Dacă e vorba, 
ca in alte locuri, despre 
oameni care se aruncă in 
foc oentru a salva munca 
tovarășilor lor sau de in
tervenția unei echipe in
tr-o situație critică, spre a 
pune la adăpost, cu prețul 
vieții, un agregat sau un 
sector de lucru, n-as ști ce

însămînțările de primăvară se 
efectuează pe ultimele suprafețe, 
multe județe raportînd conducerii 
partidului și statului că au încheiat 
semănatul porumbului. Și în alte 
județe, terminarea acestei lucrări 
este o . chestiune de zile. Dar, pe 
lingă milioanele de hectare care au 
primit sămîhța și de pe care, prin- 
tr-o muncă perseverentă, vor fi cu
lese, fără îndoială, roade bogate, 
există alte mii, zeci și chiar sute 
de mii de hectare care așteaptă și 
trebuie să fie cultivate, care tre
buie să producă. Așa sînt spațiile 
dintre construcțiile zootehnice, din 
jurul sediilor unităților agricole, 
aie diferitelor întreprinderi și in
stituții, terenurile de pe marginea 
șoselelor, căilor ferate și a canale
lor de desecări și irigații, curțile, 
loturile aflate în folosința perso
nală a cooperatorilor, cele atribuite 
prin lege specialiștilor agricoli care 
locuiesc la sate.

Toate aceste terenuri trebuie să 
producă ! Subliniind pe larg o ase
menea cerință, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta în cuvintarea ros
tită la consfătuirea activului de 
partid și de stat din agricultură : 
„Să luăm toate măsurile pentru a 
asigura folosirea rațională a fiecă
rui metru pătrat de pămînt, culti- 
vîndu-I in mod corespunzător. In
clusiv curtea fiecărui țăran, a fie
cărui cetățean, curțile întreprinde
rilor de stat și cooperatiste trebuia 
cultivate pină la ultimul metru de 
pămint, pentru a obține producții 
agricole".

în numeroase județe, odată cu mă
surile luate în vederea încheierii se
mănatului, organele locale de partid 
și de stat, dezvoltând experiența din 
ceilalți ani, desfășoară ample ac
țiuni avind ca scop cultivarea tutu
ror terenurilor. Am putea da 
zeci și sute de exemple. Cîteva 
sint mai semnificative. In județul 
Mehedinți, de exemplu, pe baza 
unei analize temeinice efectuate in 
fiecare comună de organele agri
cole și consiliile populare s-a ajuns 
ta concluzia că în acest an supra
fața agricolă poate crește cu peste 
4 000 ha. Acum, in primăvară, 
au fost desființate drumuri inu
tile pe o lungime de zeci de ki
lometri, au fost însămînțate cape
tele de parcele și terenurile nefo
losite dintre obiectivele zootehnice

, și din jurul diferitelor construcții 
social-culturale. Ca și în alți ani, 
în această primăvară, în județul 
Buzău au fost identificate și valo
rificate importante suprafețe apte 
pentru a fi cultivate. La întreprin
derea de geamuri din Buzău, de 
pildă, prin reorganizarea depozi
tării ambalajelor, a fost eliberat, 
în curtea unității, un teren de 3 
hectare pe care, după ce a fost 
curățat de pietriș și cioburi, s-au 
împrăștiat 10 000 mc pămînt fertil, 
rezultat în urma spălării sfeclei de 
la fabrica de zahăr din apropiere. 
Această suprafață este cultivată cu 
legume, iar produsele vor fi con
sumate la cantina unității. în jude
țul Galați, suprafața arabilă a cres
cut în acest an cu 1 053 ha față de
1 000 ha. cit se prevăzuse inițial. 
Din acestea. 220 ha sint terenurile 
altădată nefolosite — spațiile din
tre grajduri, cele cîștigate prin des
ființarea unor construcții inuti
le ș.a. O interesantă inițiativă pri
vind buna gospodărire a pămîntu- 
lui a prins viață și în județul Să
laj» Este vorba de extinderea cul
turii legumelor pe loturile aflate în 
folosința personală a cooperatori
lor și a florii-soarelui care se însă- 
mînțează pe două rînduri la capă
tul parcelelor cultivate cu porumb. 
Pe această cale, suprafața cultivată 
cu legume în județul Sălaj crește, 
în această primăvară, cu aproape
2 000 ha.

în fiecare comună, în fiecare ju
deț și chiar în cadrul orașelor, ca 
urmare a acțiunii desfășurate de 
organizațiile de partid și consiliile 
populare, s-au inițiat și se între
prind noi măsuri în vederea culti
vării raționale a fiecărui metru pă
trat de pămînt. Totuși, există încă 
multe terenuri, mai mici sau mai 
mari ca întindere, care nu-și găsesc 
nici o întrebuințare, iar destule lo
turi aflate în folosința cooperatori
lor continuă să fie cultivate nera
țional. Acum, cînd însămînțările de 
primăvară sînt pe terminate, se 
poate vedea cu ușurință ce supra
fețe au rămas nelucrate ; acum și 
nu mai tîrziu este momentul să se 
intervină energic pentru însămîn- 
țarea lor în întregime. în unele 
locuri, acțiunile vizînd cultivarea 
curților sau a terenurilor de pe 
lingă drumuri au fost privite cu in
diferență. Datoria organelor și a or

ganizațiilor de partid este să comba
tă cu fermitate atitudinea acelor 
conducători de unități agricole, pri- 
rhari ai unor comune și cadre de 
răspundere din unele organe agrico
le județene care nu în puține ca
zuri: afirmă: „Noi nu avem 
timp să lucrăm bine terenurile cu
prinse in plan ; de ce să ne ocu
păm de petice ?“ Nu „petice
le" reprezintă o piedică în calea 
bunei lucrări a pămîntului, cî 
proasta organizare, conducerea 
ineficientă a treburilor. Aseme
nea atitudini influențează ne
gativ eforturile lăudabile pe care 
unele consilii populare comunale le 
depun pentru cultivarea tuturor su
prafețelor de teren și de aceea ele 
trebuie să primească o replică fer
mă din partea organelor și organi
zațiilor de partid. Combătînd a- 
semenea păreri greșite, organi
zațiile de partid au datoria 
arate cooperatorilor, celorlalți 
cuitori ai satelor ce rezerve 
sporire a producției agricole 
prezintă terenurile care rămin 
cultivate. A însămînța fiecare metru 
pătrat de pămînt este, în același 
timp, o obligație statuată prin Le
gea fondului funciar, care prevede, 
In mod expres, că deținătorii de te
renuri au îndatorirea să cultive și 
acele parcele nefolosite încă, că a- 
baterile de la aceste prevederi se 
sancționează. De asemenea, Legea 
privind principalele atribuții ale 
consiliilor populare în domeniul 
agriculturii subliniază obligativita
tea acestor organe de a stabili mă
suri pentru cultivarea fiecărei su
prafețe de teren, inclusiv a celor 
din vatra satelor și din perimetrul 
construirii al orașelor.

Acum, în aceste zile de sfîrșit de 
aprilie, paralel cu măsurile ce se 
întreprind în vederea încheierii se
mănatului la porumb, soia, fasole, 
a plantării legumelor în cîmp, tre
buie să fie continuate acțiunile de 
identificare a terenurilor nefolosite. 
Prin măsuri energice, bine gindite, 
acestea pot și trebuie să fie însă- 
mînțate cu legume, furaje și alte 
culturi, potrivit condițiilor locale. 
Cultivind cu grijă fiecare palmă 
de pămînt vor cîștiga deopotrivă 
locuitorii satelor, unitățile agricole, 
economia țării, întregul nostru po
por.

să 
lo
de 

re- 
ne-

Mircea Horla 
SIMIONESCU

(Continuare în pag, a III-a)

VICTORIA DE LA 9 MAI 1945

Rodul istoric al luptei marii coaliții 
internaționale antifasciste
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jFAPTUL; 
■DIVERS} 
Marinică, 
dar altfel i

Electricianul Marin Dumitru I 
a trăit o seară de neuitat: co- ■ 
legii din formațiile de jocuri 
populare ale siderurgistilor hu- 
nedoreni l-au sărbătorit in chip 
original, cu un mic spectacol in I 
cinstea lui. Prilejul a fost oferit 
de împlinirea a două decenii de I 
cind Marinică (opus celui din ■ 
Șlagărul satiric de altădată} hăr- I 
niceste ca „jucăuș" fără pereche | 
Si, in ultimul timp, ca maistru 
instructor la formația de dansuri 
a grupului școlar siderurgic si I 
la cea a Casei pionierilor din • 
Hunedoara, „unde in mijlocul I 
copiilor nu poți să imbătrînesti I 
niciodată" — cum spune el.

Huhurez cu 
coadă lungă j

„Strux Vrallensis" este o pa- ■ 
săre răpitoare de noapte, cunos
cută sub denumirea de huhurez | 
cu coadă lungă. Trăiește in zona 
munților Ural. Iarna migrează, f 
tn anul 1962, in munții Bistriței I 
Si Năsăudului! a fost semnalat • 
primul huhurez cu coadă lungă. ■ 
Acum, după o pauză de 13 ani, I 
in acest aprilie, un vinător no
rocos din părțile locului a reușit 
să vineze un astfel de huhurez. I 
Vinătoarea a mers cum a mers. I 
Cu împăiatul a fost mai greu, I 
huhurezul avind o coadă de ■ 
vreo 30 de centimetri lungime ! I

Dacă 
îl vedeți j 

Se numește loan Birta. din 
comuna Hideșul de Sus, județul 1 
Bihor. într-o zi, părăsindu-și I 
familia, Birta a dat bir cu | 
fugiții. întrucit s-a sustras de la 1 
plata pensiei de Întreținere pen- • 
tru fiul său Viorel (azi în virstă 
de 7 ani), instanța de judecată | 
l-a condamnat la un an închl- , 
soare. Dar n-a apucat să exe
cute nici o zi de pedeapsă, pen
tru că a dispărut din nou. Cine • 
îl întîlnește sau poate da relații • 
despre el este rugat să se adre- I 
seze primului organ de miliție. |

Cum se aplică legea privind funcționarea 
cantinelor-restaurant

Printre măsurile adoptate în ulti
mii ani pentru ridicarea necontenită 
a nivelului de trai al întregii popu
lații, se numără și Legea nr. 9 din 
1971 cu privire la organizarea și func
ționarea cantinelor-restaurant. As
tăzi, la patru ani de la intrarea aces
teia în vigoare, rațiunile ei ne apar 
șl mai clare : ea a creat și creează 
condiții tot mai favorabile pentru 
realizarea unei alimentații rațio
nale, științifice, menite să asigure 
menținerea sănătății și puterii de 
muncă a celor angajați în procesul 
producției. Pornind tocmai de la 
această menire a legii, intr-o recentă 
consfătuire pe țară s-a analizat mo
dul cum se aplică prevederile ei și 
— mai concret — felul în care își 
desfășoară activitatea cantinele-res
taurant și cantinele ’de întreprinderi.

Pe bună dreptate, s-a apreciat că le
gea a stimulat preocuparea conduce
rilor de ministere, centrale. între
prinderi și a comitetelor executive 
ale consiliilor populare pentru orga
nizarea și dezvoltarea cantinelor- 
restaurant șl cantinelor de întreprin
deri. Așa, de pildă, de la adoptarea 
legii au fost create — în întreprin
deri și instituții — peste 450 de can
tine ; s-au construit și cantine noi 
(întreprinderea de mașini grele Bucu
rești, „Electroputere"-Craiova,. In- 
treprindera de mașini-unelte Bacău 
ș.a.), dar, mai ales, au fost dezvoltate 
și modernizate cele existente (Com
binatul siderurgic Hunedoara, între
prinderea de autocamioane Brașov, 
Combinatul chimic-Brazi, Fabrica de 
ciment Bicaz ș.a.). Pe lingă cantinele 
marilor întreprinderi au fost înfiin
țate peste 920 microcantine (fată de 
numai 8 în 1971), peste 980 bufete de 
incintă (față de 117 în 1971) și circa 
100 secții „gospodina" (față de nu
mai 10 în 1971). Astăzi, ca urmare a 
dezvoltării bazei materiale, a condi
țiilor create prin aplicarea legii, ser
vesc masa în cantine și cantine-res
taurant peste 700 000 de abonați.

Avind scopul de a analiza ce s-a 
făcut, dar mai ales ce nu s-a făcut 
pină acum, consfătuirea a formulat și 
o serie de critici in legătură cu or
ganizarea aplicării în practică a pre
vederilor legii. S-a constatat, de pil-

dă, că numai 12 la sută din anga- 
jații unităților socialiste de stat ape
lează In prezent la serviciile canti- 
nelor-restaurant, pondere cu totul ne
satisfăcătoare. Cauzele sint multe și 
abordarea lor s-a făcut, fără ocol,' în 
consfătuire. A rezultat clar că numă
rul cantinelor, microCantinelor, bufe
telor de incintă este incă scăzut In 
raport cu necesitățile. Pe de o parte,

și o altă problemă : nerespectarea 
de către multe conduceri de Între
prinderi a prevederilor legale cu 
privire Ia acordarea pauzei de o ju
mătate de oră pentru servirea mesei, 
sub pretextul că se „dereglează pro
cesul de producție". Exemplele pe care 
le cităm — Șantierul naval Galați, 
„Ciocanul“-Nădrag, întreprinderea de 
mecanică fină București — au carac-

însemnări de la o recentă consfătuire

datorită faptului că ministerele și ce
lelalte organe titulare de investiții 
nu au asigurat, în ultimii ani, așa 
cum prevede legea, o corelare cores
punzătoare a fondurilor destinate 
construcției obiectivelor Industriale 
cu cele necesare satisfacerii unor 
asemenea cerințe. Astfel, deși pe 
platformele industriale din Mlercurea- 
Ciuc, Iași, Zalău, Vaslui. Pipera- 
București, Galați, Sibiu ș.a. s-au 
construit ori sint în curs de a fi con
struite numeroase obiective noi, care 
concentrează aici zeci de mii de oa
meni ai muncii, totuși nu și-a făcut 
apariția pe vreuna din aceste plat
forme nici măcar o singură cantină. 
Pe de altă parte, deși au trecut patru 
ani de la intrarea in vigoare a legii, 
continuă să existe încă un număr 
mare de cantine care nu au fost pre
luate in organizarea comerțului. E 
adevărat, legea exceptează de la 
această prevedere cantinele izolate și 
pe cele care nu întrunesc condițiile 
pentru a fi transformate și in res
taurante ; dar faptul că numai 342 
funcționează cu regim de cantine- 
restaurant arată cit se poate de lim
pede că vechiul sistem de organizare 
a cantinelor continuă să fie predo
minant. Or, acest lucru a generat și 
generează și insuficienta dezvoltare a 
rețelei de microcantine, bufete de 
incintă, secții „gospodina" și puncte 
de aprovizionare pentru acasă, întru
cit posibilități de a efectua astfel de 
servicii (ne referim la dotare, perso
nal, stabilirea prețurilor etc.) nu au 
declt cantinele-restaurant.

Consfătuirea a mai adus In discuție

ter numai de demonstrație, pentru 
că In consfătuire au fost date mult 
mai multe. Situația ca atare impune 
o analiză mai atentă și, mai ales, o 
intervenție mai energică, In cazul 
fiecărei întreprinderi, din partea or
ganelor de partid și sindicat.

Au fost aduse în discuție și alte 
cauze în legătură cu numărul Încă 
scăzut al celor care servesc masa la 
cantine și cantine-restaurant. Pe 
scurt, vom enumera cîteva : insu
ficienta dezvoltare a microcantine- 
lor, deși practica a dovedit că ele 
sint astăzi indispensabile marilor co
lectivități (un exemplu : în timp ce 
întreprinderea de autocamioane Bra-
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Morarul
de pe Someș

Cițiva cetățeni din satul Cor- 
menis, județul Sălaj, trebuiau 
să treacă Someșul pentru a a- 
junge in satul Răstoci. De tre
cut, prin ptlnctul rerspeătiv, 
nu se putea trece deciti cu 
barca. Dar cine să vîslească si 
s-o conducă ? Nici unul dintre 
ei nu se pricepea, nici n-avea 
curajul. L-au rugat pe morarul 
Augustin Afim. Si morarul le-a 
sărit in ajutor. A desprins barca 
de mal si a pornit-o spre mijlo
cul Someșului. Deodată, un val 
puternic a lovit barca, răstur- 
nind-o. Oamenii s-au salvat 
unul pe altul. Numai pe morar 
n-a avut cine. L-a luat apa la 
vale gi s-a înecat.

Ia curcanul, 
dolofanul!

Gheorghe Tîrvuică, vînzător 
la magazinul I.A.S. din Copșa 
Mică, striga cit il tinea gura :

— Cine mai vrea dolofanul ? 
Ia curcanul, ia curcanul 1...

Unul din cumpărători, după 
ce cumpănește de cîteva ori 
in mină „dolofanul", face ce 
face și-1 mai pune o dată pe cin- 
tarul lui Tîrvuică, Dar, culmea : 
același curcan are cu o jumă
tate de kilogram mai puțin. 
Tirvuică începe să se bîlbîie :

— Știți, ăsta nu e curcan. E 
curcă. '

S-a dovedit pe loc că la fie
care cîntărire vînzătorul punea 
sub curcă (sau curcan) cite o 
greutate de o jumătate de kilo
gram. Și cum i-a venit și lui 
rîndul să i se „cîntărească" fap
tele, i s-a pus la dosar o sen
tință de un an și două luni.

Părinți, 
atenție la foc

Plecind cu treburi de acasă, o ■ 
femeie de pe strada Parcul So- i 
meșului, din Satu-Mare. și-a lă- I 
sat fetița, în vîrstâ de 4 ani, 
dormind în pat. Patul se afla 
lingă o sobă aprinsă. Au fost de 
ajuns citeva scîntei pe lenjeria I 
patului și întreaga încăpere a ■ 
fost cuprinsă de incendiu. In | 
urma arsurilor grave, cu tot e- | 
fortul medicilor, fetița n-a mai . 
putut fi salvată.

Răspuns la 
faptul divers

Semnalam în rubrica noastră | 
din 5 aprilie, cu titlul „Arde I 
gazul", că de mai bine de 8 luni ■ 
de zile un cetățean din Vaslui | 
— Emil Gh. Go rea — nu primi- | 
se nici un răspuns de la I.L.P.P. 
Iași, căreia i se trimisese spre 
verificare butelia de aragaz ri
dicată de la el, pe motiv că I 
n-ar corespunde normelor ■ 
STAS. La numai două zile de 
la apariția sesizării noastre, ] 
omul a reintrat în posesia bu- 
teliei, întreprinderea ieșeană 
cerlndu-și scuzele de rigoare 
pentru cele „mal bine de 8 
luni" în care nici nu-1 băgase 
în seamă. Ce nu s-a făcut în I 
atltea luni s-a făcut în două I 
zile. Deci, se poate 1 Și dacă . 
se putea rezolva — și încă atit j 
de repede — de ce nu s-a re- 1 
zolvat de la Începutul Începu
tului ? De ce a trebuit să in- | 
tervină „Scînteia" ?

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților I 
„Sctnteii"

BULETIN RUTIER
Informații furnizate de Direcția circulație 

din Inspectoratul General al Miliției

Deviere de traseu
Din cauza unor alunecări de teren 

produse între localitățile Cheia și 
Săcele, circulația rutieră pe D.N. 1 A 
a fost întreruptă. Traficul de pe acest 
traseu este preluat de cel de pe Va
lea Prahovei (D.N. 1). întrucit Va
lea Prahovei va cunoaște astfel o in
tensificare a circulației — și așa des
tul de sporită odată cu venirea pri
măverii — se impun ordine și dis
ciplină în respectarea,, îptocmai, a re
gulilor ’circulației. O atenție deosebi
tă se cere la traversarea podului; (cu 
o lfițițhe de numai 4 metri) siiuă't'în-i’ .' 
tre Posada și Sinaia, unde nu se 
poate circula concomitent din ambe
le sensuri.

Ju»

Amendă cu... invitație
Zilele acestea, agenții de circulație 

din București au „amendat" un nu
măr însemnat de pietoni contrave- 
nienți cu... invitații pentru sala de 
festivități a clubului „Finante- 
Bănci". Toți pietonii prinși în fla
grant trecînd strada prin locuri ne- 
permise au vizionat filme instructi
ve, pe teme de circulație, luînd cu
noștință de pățaniile unor semeni 
de-ai lor, implicați în accidente cu 
consecințe dintre cele mai grave. A- 
ceasta nu înseamnă că, pentru a vi
ziona asemenea filme, trebuie să de
vină cineva neapărat contravenient 
la regulile de circulație. Si nici că 
se va renunța definitiv la sancțiu
nile usturătoare la buzunar.

Atenție:puncte de lucru
In aceste zile, și în perioada ur

mătoare, conducătorii auto vor în- 
tîlni pe arterele de largă circulație

Agendă turistică pentru 
zilele de 1-4 mai

ale țării, destinate traficului rutier 
internațional, puncte de lucru pen
tru repararea ori îmbunătățirea păr
ților carosabile, aplicarea de marca
je, amenajarea de balustrade, locuri 
de parcare. Pentru a se evita 
perturbarea traficului și eventua
le accidente, ori de cite ori apar 
în cale indicatoarele respective 
buie să se respecte cu strictețe două 
obligații esențiale : micșorarea 
zei și păstrarea distanței regulamen
tare intre autovehicule.

în județul Caraș-Severin

Popas Ia „Tibiscum“,
u„Gărina“, „Oravița

tre-

vite-

In obiectiv
Deși regulile circulației interzic 

staționările pe partea carosabilă a 
șoselelor, deși se cunoaște pericolul 
pe care-1 prezintă viteza excesivă, 
mai ales in condiții de umiditate, to
tuși nu puțini conducători auto ig
noră intr-un mod condamnabil ase
menea rigori. O demonstrează șl 
imaginile de mai jos care înfățișează 
momente ale unui grav accident pe
trecut zilele trecute pe un drum din 
județul Alba. în timp ce autocamio
nul nr. 21-AB-2280, încărcat cu buș
teni, staționa nepermis pe partea ca- 

I rosabilă. autoturismul „Renault" 1- 
CJ-2332, neputîndu-1 depăși, întrucit 
din sens opus circula un alt auto
vehicul, oprise regulamentar în spa
tele său. în același timp. „Dacia- 
1300“ nr. 2-CJ-200, venind cu viteză 
excesivă (deși asfaltul era umed) și 
neputînd frîna la timp, a izbit vio
lent autoturismul „Renault" care, la 
rîndul său, s-a lovit de autocamion, 
Iar buștenii acestuia au „perforat-o" 
periculos. Din fericire, pasagerii din 
„Renault" au avut prezentă de spi
rit și au aplecat capetele cu o frac
țiune' de secundă înainte de a fi 
prea tirziu...

*7 •—

în județul Caraș-Severin, 
cooperația de consum pune la 
dispoziția amatorilor de drume
ții popasuri turistice de mare 
atracție.- Chiar în orașul Caran- 
—un 

oferă in 
optime

sebeș, pe malul rîului Timiș, 
motel nou, „Tibiscum", oferă 
orice anoțimp condiții 
de popas și recreare. Amplasat 
pe șoseaua Reșița—Timișoara, 
la 950 metri altitudine, 
localitatea cu același 
motelul „Gărlna" din 
ții Semenicului este o 
ospitalieră pentru cei 
doresc să-și petreacă 
de vacanță într-una 
cele mai frumoase zone, 
numită „Sinaia Banatului". Mo
telul este dotat cu un restau
rant cu terasă și locuri de caza
re in camere cu confort modern 
și încălzire centrală.

O altă frumoasă unitate — 
motelul „Oravita", care dispune 
de un bar și un restaurant cu 
terasă — a fost dată in folo
sință, de curînd, in Oravița. 
Alte popasuri turistice agrea
bile ale cooperației de con
sum din același județ : ca
bana „7 Brazi” (amplasată 
la marginea orașului Ora
vița), hanul „Piatra scrisă" 
(pe frumoasa vale a Timișului), 
cabana „Valea Cernei", situată 
la 14 km de Băile Herculane.

in 
nume, 
Mun- 
gazdă 

care 
zilele 

dintre 
supra-

g

Vinovat, dar nu 
în subsidiar...

Instanța, considerindu-1 pe bună drep
tate vinovat, a reținut a doua variantă... 
Si l-a condamnat. într-un anume fel, s-ar 
putea spune că i-a luat în seamă „suges
tia". Fie și numai pentru faptul că vino
văția nu era deloc... subsidiară 1

șov a Înființat 25 de microcantine, 
județele Alba, Neamț, Maramureș și 
Olt nu au realizat, împreună, acest 
număr) ; menținerea unui număr 
mare de cantine-restaurant în incinta 
întreprinderilor, deși există condiții 
de separare a acestora (așa cum pre
vede legea), pentru a da posibilitate 
unui număr mare de muncitori, pre
cum și altor categorii de oameni să 
beneficieze de serviciile lor ; numă
rul scăzut al cantinelor care funcțio
nează după orele de program cu re
gim de cantină-restaurant (sub 10 
la sută din totalul cantinelor-restau- 
rant) ; dotarea necorespunzătoare a 
cantinelor (abia 20 la sută din mun
cile de bucătărie sint mecanizate), 
ceea ce conduce — crin folosirea de 
forță de muncă suplimentară — la 
scumpirea costului mesei ; introduce
rea pe scară foarte redusă a meniu
rilor dietetice etc.

Asupra modulul cum trebuie con
duse și gospodărite în continuare 
mai bine cantinele, asupra felului 
cum trebuie ajutată și controlată ac
tivitatea lor. precum și asupra mă
surilor preconizate de consfătuire 
vom reveni lntr-un articol viitor.

Constantin PRIESCU

A
. .

v?' /;

•

Cînd intri în unele dintre 
unitățile noastre de interes 
public — magazine, ateliere 
meșteșugărești, localuri de 
consum, hoteluri — îți a- 
trag atenția, între altele, ’ 
și acele viu colorate plă
cuțe din metal, sticlă sau 
carton pe care sînt scrise, 
de obioei citeț, diverse in
formații sau îndemnuri. De 
pildă : „Aici e unitate de 
bună servire", „Nu primim 
bapșiș’V „'Oferim, orice ser-? 
vicii .la; comanda^dv.“, „Vă»? 
stăm la dispoziția cu spe-, 
cialitatea casei" ș.a.m.d. 
Ideea de a înștiința solici
tantul, de a-i arăta — 
scurt, dar cuprinzător — în 
ce fel de unitate a intrat 
este, desigur, nu numai 
utilă, ci și angajantă, căci 
o lectură a acestor reclame 
îți poate da chiar o ima
gine a modului in care res
pectivii lucrători gîndesc 
despre propria muncă, des
pre datoriile pe care le au 
față de clientelă.

Dar, subliniind oportu
nitatea acestor informații, 
să stăruim puțin și asu
pra... acoperirii lor în fapte. 
Am confruntat în cîteva lo
calități conținutul avizelor 
respective cu realitatea din 
unitățile de servire publică. 
Mai întîi, la Brăila, Intrăm 
într-un atelier de încălță
minte (păcat că nu are o 
firmă cu un nume, cu o 
emblemă) de pe bd. Re- 
publiciil Cum i-am pășit 
pragul, ne-a și atras .aten
ția plăcuța roșie cu anun
țul : „Unitate de bună ser
vire". Să trecem peste ,a- 
mănuntul" că în rețeaua 
noastră de servicii nu 
sînt concepute și unități 
de... proastă servire și să 
subliniem că Ceea ce scrie 
pe chenarul acela de sticlă 
exprimă exact realitatea 
din atelier. Atelier ce pă
rea a fi mai degrabă o ex
poziție de încălțăminte 
exemplar lucrată, pentru 
toate gusturile. L-am Între
bat pe șeful meșterilor :

— Cetățenii ce părere au 
despre felul in care le exe
cutați comenzile ?

în loc de răspuns, ne-a 
Întins condica de sugestii.

Kgfij ' & Mit

ochiul

In le- 
bage 7

— De unde ai icoana asta 7 l-a întrebat 
omul ordinii pe Ion Siroiescu, observind 
cam ce se află în pachetul ținut cu mare 
grijă și fereală.

— Cum de unde 7 Adineauri am făcut 
rost de ea Tocmai mă gîndeam că... tre
buie sfințită.

Un singur adevăr spusese I.S., un plo
ieștean care, ținind musai să treacă drept 
bucureștean, se pripășise in strada Muze
lor din Capitală : că. intr-adevăr, abia fă
cuse rost de icoană. Si făcuse rost de ea 
într-un fel care crezuse că e perfect: a 
intrat pe ușa deschisă a unei biserici, a 
luat icoana si a plecat. O trecătoare a ob
servat graba lui I.S., ceva nu i s-a părut 
în regulă si a transmis această bănuială 
unui lucrător de miliție. Si astfel a aiuns 
I.S. pe banca acuzării. Aici, infractorul a 
mers pe două „piste" de apărare. Să le 
trecem în revistă pentru că merită. oare
care atentie :i

Prima ; „nu au fost administrate toate 
probele necesare, dat fiind că nu eu am co
mis fapta, ci altcineva care-mi furase buleti
nul anterior si 
telesul tuturor.
novat.

A doua : „și
tine totuși faptul in sarcina mea. vă rugăm, 
onorată instanță, a vă orienta sore o pe
deapsă educativă..."

a dispărut"... Mai oe 
I.S. n-ar fi fost deloc

dacă în subsidiar veți

in- 
vi-

re-

Apropo de 
legitima apărare

mas infirm ne viață, pierzindu-ti 
sting.

— Onorată instanță, eu am fost 
gitimă apărare. Cine l-a pus să se 
Cu ce drept m-a luat la rost 7

In deplină conformitate cu dreptul d« 
legitimă apărare al societății împotriva u- 
nor asemenea acte de huliganism — singu
rul drept de legitimă apărare care poate fi 
invocat în cazul de față ! — instanța l-a 
condamnat pe Gh. I. la 2 ani și 6 luni în
chisoare.

...Simbătă seara. In grădina bufetului 
Tomșani. județul Dîmbovița, oamenii cioc
neau un pahar, schimbau impresii despre 
recolta oe care abia o strinseseră. Deo
dată s-a făcut liniște. în incinta_ localului 
își făcuse apariția Gheorghe 
cunoscut pentru comportările 
nice.

— Hei. tu. nu stil să spui 
Ori ai uitat cine sint eu ?

— Cu mine vorbești, taică 7 l-a întrebat 
liniștit omul cu părul alb, interpelat atit 
de brutal.

— Ce te legi de dumnealui 7 Ar putea 
să-ti fie tată, a intervenit dojenitor un 
consumator.

— Aha I Deci v-ați vorbit să 
mea 1

Scandalagiul a nus mina pe 
si l-a lovit ne consumatorul 
apărarea bătrinului. S-a iscat panică, huli
ganul a început să arunce cu scaunele în 
ceilalți consumatori. A venit „Salvarea". Cel 
lovit a fost transportat de urgentă la spi
tal. Cu toată intervenția medicilor, a ră-

Iordache, re* 
lui huliga*

bună seara 7

fiți contra

un pahar 
care luase

jude-

afară, 
inter-

...Zi de „concilieri-divorțuri", la o 
cătorie bucureșteană.

— Să intre perechea următoare.
Au intrat doi oameni în vîrstâ.
— Vă rog, părinții și rudele rămîn 

numai cei in oauză vin Înăuntru, îl
pelează cu amabilitate tinăra grefieră.

— Păi noi sintem în cauză...
Surprins, magistratul întreabă :
— Ce s-a intimplat 7
— Vrem să dăm divorț.
— Bine, dar...
Apoi, oarecum jenat:
— Ce virstă aveți 7
— Eu, 70 și dumnealui, craiul, 76...
— Craiul 7
— Asta e necazul, dom’le judecător. Am 

bănuieli că are legături extraconjugale ! Să 
jure el aici că nu e adevărat, și-1 cred.

$i „Craiul" a jurat 1
Gelozia, bat-o vina. Nu cunoaște vîrste I...

PE LITORAL 
SÎNT AȘTEPTAȚI 

8 000 DE OASPEȚI
Dft-ectorul general al. Centralei 

O.N.T. „Litoral", Vasile Trandafir, 
ne informează că stațiunile Mării 
Negre sînt pregătite să primească 
la odihnă, pentru zilele de 1—4 mai, 
circa 8 000 de oameni ai muncii. în 
acest scop, la Mamaia au fost pre
gătite, pentru a putea primi oas
peți, 7 hoteluri („Parc", „Perla", 
„Dacia", „Lotus", „Delfin, „Select", 
„Pescăruș"), la Eforie Nord, 5 hote
luri („Europa", „Selena", „Diana", 
„Cupidon" și „Apollo"), la Manga
lia — „Beta", „Scala", „Mangalia" 
și altele. Organizatorii turismului 
au alcătuit, pentru aceste zile, și un 
bogat program de agrement. Sint 
create posibilități pentru ca oaspe
ții să poată face baie în piscinele 
acoperite („Parc", „Mangalia", 
„Neptun") ori in cele încălzite cu 
apă de mare („Europa" și „Perla"), 
pentru „tururi in premieră" ale li
toralului, excursii în orașul Con
stanța și la monumentul de la A- 
damclisi, pentru plimbări cu va
porașe și bărci pe lacul Siutghiol. 
O mențiune : vizitatorii litoralului 
vor beneficia, In cele 4 zile, de re
ducerea cu 50 la sută a tarifului lă 
cazare, masă și transport, iar pe li
nia București — Constanța și retur 
vor circula garnituri suplimentare 
de trenuri. Biletele se pot obține 
prin oficiile județene de turism și 
de la agențiile de turism din Ca
pitală.

BAZĂ DE AGREMENT 
LA COMPLEXUL „PARC" 

DIN CAPITALĂ
Acum cîteva zile s-a deschis, 

pentru public, prima mare piscină

acoperită din Capitală. Amplasată 
in cadrul complexului turistic 
„Parc" din apropierea „Casei Scîn- 
teii" (telefon 18 11 36), piscina 
dispune de o capacitate zilnică de 
circa 1 000 locuri (Program : 10—18, 
cu excepția zilei de luni, cînd este 
închisă). Pasagerii hotelului au ac
ces la piscină cu o reducere de 50 
la sută din tarif, iar cetățenii din 
Capitală o pot utiliza și pe bază de 
abonament. De la directorul com
plexului, Ion Ianași, am fost in
formați că tn cadrul acestei baze 
de agrement mai funcționează o 
saună, o baie turcească, sală de 
gimnastică medicală, cabinete de 
masaj, servicii de închiriat jocuri 
și obiecte de baie, urmînd ca în 
cel mai scurt timp să fie date în 
folosință cabinetele de fizioterapie 
și radiologie, o sală de bowling și 
popice, precum și terenuri de tenis, 
golf etc.

„CARAVANELE 
ODIHNEI"

In perioada 30 aprilie — 4 mai, 
întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante București organizea
ză adevărate „caravane ale odih
nei" — pentru circa 5 000 de bucu- 
reșteni — pe numeroase itinerare. 
Așa, de pildă, se organizează 
excursii cu trenul pe Valea Pra
hovei (cu cazare în vile și ca
bane, la Sinaia, Bușteni și Pre
deal) ; excursii cu autocarele 
pe litoral și Valea Oltului ; 
excursii in nordul Moldovei și nor
dul Olteniei (cu trenul și autoca
rul). Pentru aceste trasee se fac zil
nic înscrieri la filialele agențiilor 
de turism din Bulevardul Republi
cii nr. 4 și 68 și Bulevardul N. Băl- 
cescu nr. 33.

P. CONSTANTIN

„OMAGIU
In aceste zile se desfășoară în 

județul Iași acțiunea „Omagiu mun
cii", inițiată de comitetul jude
țean de partid în. scopul cin
stirii fruntașilor in producție, ino
vatorilor, inventatorilor, a tuturor ce
lor ,care-și aduc o contribuție deosebi
tă la îndeplinirea cincinalului înain- . 
te de termen. După deschiderea 
festivă ce a avut loc miercuri 
la casa sindicatelor, unde a luat 
cuvintul tovarășul Ion Iliescu, prim-

MUNCII //

Comitetului județean de 
manifestările au con- 

cu o întâlnire a frun- 
tinerii din unitățile pro-

secretar al 
partid Iași, 
tinuat joi 
tașilor cu _ __ __
ductive și alta cu studenții insti
tutului politehnic. Ieri au avut loc 
manifestări dedicate fruntașilor în 
activitatea de bună gospodărire 
a orașului, premierea evidențiaților 
în întrecerea socialistă, precum și ac
țiuni de muncă patriotică. (Manele 
Corcaci).

De 9 (nouă) ani nimeni nu 
făcuse cizmarilor de pe Re
publicii nici o singură re- 
clamatie !

Asemenea unități; — oare 
ne informează la modul se
rios, ne invită și ne promit 
servicii ireproșabile — am 
putea spune că nu lipsesc 
din nici o localitate, că do
mină chiar rețeaua de ser
vicii publice. Poate că 
tocmai de aceea ni se par 
lipsi4<mde seriozitate sasapo.

In unități de servire publică

cu

mustărie. „Serviți must 
proaspăt" — scria pe 
reții mustăriei — spre 
trăcția consumatorilor 
vin.

— A rămas așa de
toamnă — ne informează 
directorul adjunct al Între
prinderii de alimentație 
publică locală.

Am pornit cu directorul 
mai departe și am intrat la 
„Cina", Pereții — cum ne mească I 
închipuisem -*•' erau Rlini .-.iAm 1

Reclame colorate,
dar, uneori,

prea puțin ude vâra te

nele „invitații-recLamă" 
concepute pur și simplu ca 

. să fie. Pe ele sint scrise 
și ce nu-ți poate trece prin 
minte ! Iată o mostră, de
senată cu litere gigantice 
direct pe pereții noului res
taurant din gara Brăilei: 
„Călătorule, nu uita că o 
gustare caldă și o băutură 
rece e reconfortantă pen
tru organismul dv. 1“ Să 
lăsăm la o parte modul 
hilar în care a fost alcă
tuită această frază. Pe noi 
ne interesează în primul 
rind dacă se poate cumpăra 
la orice oră de la localul 
gării o gustare caldă. Ne 
uităm cu atenție în jur. 
Bere și iar bere. Ne... „re
confortăm" doar cu lectura 
reclamei.

„Calul Bălan" ne-a invi
tat la un „grătar special". 
Dăm să intrăm la „spe
cial", dar în loc de grătar 
(în funcțiune) găsim o...

Dupd ce că 
îl chema și 
Minciună...

de reclame, 
în fața celei 
te, „Serviți 
specialitatea

— Care 
casei ? — 
vînzătoare.

— Prăjitură cu frișcă.
— D-ta ce crezi 7 

trebăm pe alta.
— Păi... e ciorba 

rișoare.
L-am întrebat și . _ _ __ 

ponsabil, dar el a fost de cu 
totul altă părere !

Cu același scop, ca să 
se găsească, au fost puse 
și anunțurile pe care le în- 
tilneam cu un an în urmă 
în toate unitățile de in
teres larg : în magazine, 
in restaurante. In florării, 
în atelierele meșteșugă
rești, ba chiar și în taxi
metre : „Nu primim bac
șiș". Am intrat cu vicepre
ședintele comitetului exe
cutiv al cooperației meș-

Ne-am oprit 
mai importan- 
cu încredere 
casei !“ 

e specialitatea 
întrebăm noi o

— o în

de pe-

pe res-

teșugăreștî din județul 
Brăila în mai multe uni
tăți de lucru din oraș. Doar 
in 3 am mai găsit afișele 
cu pricina.

— Si chiar nu se mai 
primește bacșiș ? — am în
trebat pe vicepreședinte.

A rîs reținut cel între
bat, au rîs și responsabilii 
aflați de față.

— Hei. cum să nu se prl- 
" ! — au exclamat.

___ n fi nedrepți înșă : 
dadă am răniîne cu păVfe- 

< rea că numai la Brăila dă- 
afișează asemenea decla
rații gratuite pe pereți, a- 
semenea reclame formale. 
Din păcate, nu există oraș 
în care unele unități de 
servire publică să nu pro
mită, in afișe, de regulă... 
ceea ce nu oferă.

Că se găsesc șefi de u- 
nități care înzorzonează pe
reții localurilor publice cu 
diferite reclame fără aco
perire în serviciile oferi
te, se știe prea bine. Curios 
e faptul că ceea ce știm 
noi toți par a nu ști unii 
directori și inspectori 
rețelei comerciale, ai 
rismului și cooperației 
sau, dacă știu, acceptă 
tuația, lăsînd intactă 
crepanta dintre ceea ce 
scrie pe pereți și ceea ce 
se petrece în localuri. Prac
tica, pe lingă că-i induce în 
eroare pe cetățeni, e dău
nătoare și din punct de ve
dere educativ, degradînd 
în fata lucrătorilor din 
sectorul serviciilor — și în 
fața publicului — dezidera
te atit de importante cum 
sînt servirea civilizată, de 
calitate, păstrarea perso
nalității localurilor publice, 
respectarea eticii și 
tățit

Criticînd asemenea 
pecte, se înțelege că 
pledăm pentru desființarea 
reclamelor. Pledăm pentru 
ca, peste tot, reclama să-ți 
arate ce găsești în maga
zin sau în local, iar în ma
gazin sau în local să gă
sești ce-ai citit pe recla
mă. Ceea ce este pe cît de 
firesc, pe atît de necesar.

ai 
tu-

echi-

as- 
nu

Gh. GRAURE

dubiu că piritele chitanțe erau autentice, 
scrise și semnate chiar de mina lui Vasile. 
pe numele său întreg Vasile... Minciună.

Pentru denunț calomnios, Vasile Minciu
nă a fost condamnat la 6 luni închisoare. 
Așa e cînd încerci să umbli cu.., minciuna.

Lucra pe un șantier de construcții ca 
dulgher și era veșnic în căutare de împru
muturi. într-o zi s-a adresat unui coleg mai 
virstnic :

— Nea Mihai, am mare nevoie de bani 
și numai mata mă poți scoate din încurcă
tură...

Mihai D. s-a gindlt că omul are Intr-ade
văr nevoie. Dar și-a adus aminte că il 
mai împrumutaseră și alți colegi și n-a mai 
vrut să le înapoieze banii, pe motiv că nu-și 
mai aducea aminte.

— Măi Vasile, eu iți dau, da’, ca să n-a
vem vorbe, Îmi dai chitanță.

Și i-a dat nu numai odată, ci de cinci 
ori, pină au ajuns la o sumă mai mare.

— Măi Vasile, cind imi dai înapoi dato
ria 7 l-a întrebat colegul după un timp.

— Care datorie, nea Vasile ?!
Și-au ajuns la tribunal. Aici, bineînțeles, 

Vasile a fost obligat să restituie banii. Dar, 
după ce l-a tot amînat și a mai cerut păsu
ire, în loc să plătească banii creditorului 
s-a dus și l-a reclamat la procuratură pre
cum că acesta a prezentat in instanță chi
tanțe false.

Au început cercetări, tracasări, omul a 
trebuit să dea probe de scris pentru felurite 
expertize, declarații etc. S-a dovedit fără

Din caietul 
grefierului

„E adevărat că in seara respectivă am in- 
juriat puțin si am lovit mai multe persoane 
aflate in local; probele in apărare le voi 
solicita cu altă ocazie, deoarece pină in pre
zent n-am reușit incă să fac rost de vreun 
martor"...

(Din declarația lut I. Gheorghe, din 
comuna Costeștl Vale, dată în fața 
procurorului. Dosar nr. 3382/1974, Jude
cătoria Titu).

„Recunosc că am fost găsit lipsă in ges
tiune cu 42 733 lei, dar susțin că cele trei fal
suri nu le-am făcut cu intenția de a aco
peri lipsurile, întrucit inventarul fiind ino
pinat, n-am aflat de el decit cu citeva zile 
înainte"...

(Fragment din declarația lui Nicolae 
Nifă, fost gestionar la cooperativa zo
nală Voinești. județul Dîmbovița).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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Excelenței Sale
General GNASSINGBE EYADEMA

Președintele Republicii

de-a 15-a aniversări a

Togo
LOME

proclamării independențeiCu prilejul celei ________________ __
Republicii Togo, îmi este deosebit de plăcut ca* în numele poporului ro
mân, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
să adresez Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări, urări de 
multă sănătate și de fericire personală, iar poporului togolez prieten noi 
și însemnate succese pe calea progresului și bunăstării.

Reafirmăm, cu acest prilej, convingerea că relațiile dintre România 
și Togo vor continua să se dezvolte și să se întărească spre binele am
belor noastre popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am primit cu profundă apreciere amabilul mesaj pe care mi l-ați 

trimis după scurta dumneavoastră vizită în țara noastră, care conferă 
o nouă dimensiune și trăinicie legăturilor existente între popoarele noas
tre.

De altfel, poporul român și-a manifestat întotdeauna solidaritatea 
sa sinceră cu lupta pentru restaurarea drepturilor noastre, precum și 
sprijinul său permanent pentru principiile dreptății și păcii.

Mulțumindu-vă în mod sincer pentru profundele și nobilele dum
neavoastră sentimente pe care le manifestați față de noi, nutresc spe
ranța că relațiile de prietenie dintre țările noastre se vor întări din ce 
în ce mai mult, în avantajul lor reciproc și al promovării păcii în în
treaga lume.

Vă rog să acceptați, Excelență, bunele noastre urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului prieten român îi urăm progres continuu, 
măreție și prosperitate sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare.

MOHAMMED ANWAR EL-SADAT
Președintele Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Sînt profund recunoscător Excelenței Voastre pentru felicitările șl 

bunele urări de fericire, pace și prosperitate pe care cu amabilitate mi 
le-ați adresat mie și poporului israeiian, cu ocazia aniversării zilei noas
tre naționale.

EPHRAIM KATZIR
Președintele statului Israel

Primire Ia Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, sîmbătă dimineața, pe Toncio 
Ciakîrov, ministrul construcțiilor de 
mașini și metalurgiei din R. P. Bul
garia, care întreprinde o vizită In 
țara noastră.

în cadrul întrevederii caro a avut 
loc cu acest prilej au fost discutate 
probleme concrete privind dezvolta
rea și intensificarea colaborării și 
cooperării economice româno-bulgare 
in lumina înțelegerilor convenite în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So- 

, cialiste România, și tovarășul Todor

Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria. In 
acest context au fost examinate noi 
posibilități și mijloace de adîncire, 
în continuare, a conlucrării bilaterale 
in diverse domenii ale industriei, de 
interes reciproc, de dezvoltare a 
schimburilor de mărfuri.

La întrevedere, desfășurată Intr-o 
ambiantă de caldă prietenie, a parti
cipat loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini grele. 
A fost prezent, de asemenea, Ivan 
Abagiev, ambasadorul Bulgariei Ia 
București.

Cronica zilei
Sîmbătă s-a înapoiat de la Mosco

va tovarășul Mihai Marinescu, vice- 
prim-mlnistru al guvernului, repre
zentantul permanent al Republicii 
Socialiste România în Consiliul de 

. Ajutor Economic Reciproc, care a 
participat la lucrările celei de-a 71-a 
ședințe a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

Pe aeroportul Otopeni au fost pre- 
zenți Fiorea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, Emilian Dobrescu, minis
tru secretar de stat, prim-vicepre- 
ședinte al C.S.P., alte persoane ofi
ciale. A fost de față N. V. Maslen
nikov, ministru consilier al Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George

Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Togo, Ayi Houe- 
nou Hunlede, cu ocazia Zilei națio
nale a acestei țări.

★
Ambasadorul Liberiei la București, 

Joseph H. Graham, a depus sîmbătă 
o coroană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei* pentru socialism.

★
începînd de la 26 aprilie, centrala 

telefonică de la Piatra Neamț a fost 
conectată la circuitul automat in
terurban, ca urmare a finalizării 
unor importante lucrări de extindere 
și modernizare. Prefixul pentru con
vorbirile cu această localitate este 936.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

VICTORIA DE LA 9 MAI 1945

istorit al luptei
marii coaliții

internaționale antifasciste
Cel de-al doilea război Mondial 

a constituit o încleștare pe viață 
și pe moarte intre fascism — pro
dusul celor mai reacționare cercuri 
imperialiste, promotorul cel mai în
verșunat al practicilor politicii de 

asuprire și agresiune, 
sălbatice a

Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socialiste 
adresat tovarășului 

președintele Consi-

Tovarășul 
președintele 
România, a 
Pal Losonczi, 
iiului Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare, o telegramă în

care exprimă sincere condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Kishăzi Odon, vice
președinte al Consiliului Preziden
țial.

să vă răspund. Aici întîlnești mal cu- 
rind altfel de eroism : un eroism al 
cutezătorilor, discret și răbdător, con
dus permanent de rațiune și de buna 
chibzuință, o întrecere diurnă a sen- 

. timentului datoriei. Gîndiți-vă la fan
tasticul efort de a uni voința și pu
terea a mii de oameni și sute de șan
tiere orbitale, la diversitatea proble- 

, melor ce au trebuit înfruntate, la 
precizia ce se cerea spre a aduce lu
crările separate, la termene precise și 
fără șocuri, în fluxul construcției de 
asamblare. Dar ginditi-vă și la disci
plina și dăruirea fiecărei rotite care 
a alcătuit acest colos : trecerea de Ia 
construcția navelor de 1 900 de tone 
la cele de 55 000 a .însemnat, odată cu 
saltul calitativ al lucrărilor, si for
marea unei conștiințe noi a construc
torilor. în proporție de 60—70 la sută 
tineri, majoritatea de 21—24 de ani.

însăși ideea de eroism capătă in a- 
ceste condiții un sens nou, mai grav, 
mai cuprinzător...

Mineralierul „Tomis“ esite o reali
tate. Superba navă își așteaptă bo
tezul apelor adinei. Așa cum s-au an
gajat, constructorii sînt gata să-1 pre
dea în termen flotei românești, eco
nomiei sale în vertiginoasă expansiu
ne. E o realizare nu numai a indus
triei noastre, dar și a cutezanței și 
puterii morale care ne asigură victo
riile de azi și de mîine. Este o reali
zare de mare prestigiu la care și-au 
dat mina organele de partid și de 
stat locale, dirr județul și municipiul 
Constanța, precum și numeroase în
treprinderi din cadrul mai multor 
ministere. Deschizînd batardourile 
spre mare, constructorii deschid in 
aceste zile încă o poartă, din cele 
multe, viitorului luminos al socialis
mului și comunismului, triumfului 
ideii care ne însuflețește realizările.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT t V
FOTBAL : Meciurile celei de-a XXVI-a etape ÎN CÎTEVA RÎNDURI DUMINICA, 27 APRILIE 1975

Jocurile celei de-a XXVI-a etape 
a campionatului categoriei A se vor 
desfășura astăzi, începlnd de la ora 
16,30. In Capitală, pe stadionul Re
publicii, se va disputa meciul dintre 
echipele Sportul studențesc și F. C. 
Argeș. Iată programul întîlnirilor din 
țară : Jiul — C.F.R. ; Politehnica Ti
mișoara — A.S.A. j .'F. Ci Chimia —

Steaua ; Universitatea Craiova — 
U.T.A. ; Olimpia — Steagul roșu; 
Universitatea Cluj-Napoca — F. C. 
Constanta ; F.C. Galați — Dinamo ; 
Politehnica Iași — F.C.M. Reșița. 
Stațiile noastre de radio vor transmi
te aspecte de 
Transmisia se 
Ijcu începere

AZI, NT BUCUREȘTI

la toate meciurile, 
va face pe programul 
din jurul orei 16,25v rw;

.‘TttffnlrîM soi

întreceri internaționale la rugbi, baschet șl gimnastică
Astăzi, pe stadionul Dinamo, de la 

ora 14,45, va avea loc meciul dintre 
echipele reprezentative ale Româ
niei și Italiei din campionatul euro
pean F.I.R.A. Partida va fi arbitrată 
de Andră Cuny (Franța). înaintea 
acestui meci, situația in clasamentul 
campionatului este următoarea ; 1. 
Franța, 10 puncte, din 4 jocuri (3 
victorii și o înfrîngere în fața echi
pei României — se acordă 3 puncte 
pentru o victorie, 2 pentru rezultat 
egal și un punct în caz de înfrîn
gere) ; 2. România, 6 puncte din 2 
jocuri; 3. Italia, 4 puncte din 2 jocuri;

4. Cehoslovacia, 2 puncte din 2 jocuri;
5. Spania, 2 puncte din 2 jocuri.

Continuă astăzi „Cupa federației" 
la baschet cu meciurile R. D. Ger
mană — Belgia și România — Ceho
slovacia, ambele in program cuplat 
la sala Floreasca (ora 10,30).

In sala de la complexul „23 Au
gust" se va desfășura, de la ora 11, 
întrecerea de gimnastică între e- 
chipele reprezentative de juniori ale 
României și Bulgariei. Vor avea loc 
numai exercițiile liber alese.

vremea
Timpul probabil pentru 28, 29 șl 

30 aprilie. In (ară : Vreme răcoroasă 
la început, apoi în încălzire. Cerul 
va i fi schimbător, mai mult noros în 
..ordul și estul țării, unde vor cădea 
ploi cu caracter de averse. în rest — 
averse izolate. Vînt moderat. Mini-

mele vbr oscila între minus 1 și plus 
2 grade, izolat mai coborîte în de
presiuni, iar maximele între 8 și 18 
grade, local mai ridicate. In zona de 
munte, la începutul intervalului, 
temporar va ninge. Izolat, condiții 
de brumă slabă în depresiuni și zona 
deluroasă. în București : Vreme ră
coroasă la început, apoi în încălzire. 
Cerul va fi schimbător, favorabil a- 
versel de ploaie Ia începutul inter
valului. Vînt moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

• Tenismanul român Ilie Năstase 
s-a calificat in semifinalele turneu
lui internațional de la Madrid. In 
sferturile de finală, Ilie Năstase l-a 
eliminat cu 6—2, 6—2 pe. columbia
nul Jairo Velasco. In semifinale, Ilie 
Năstase îl va intîlni pe Pinto Bravo, 
iar Manuel Orantes va juca în com
pania; iugoslavului Nicola Spear.

-1»b li s, - ;ăJUB al SO,Vl> i-tiri
’ • Turneul international masculin

de baschet pentru „Cupa federației 
române" a continuat ieri’in sala
sporturilor Floreasca din Capitală. 
In primul meci s-au întîlnit selec
ționatele României și Belgiei. Parti
da s-a încheiat cu scorul de 103—89 
(57—44) 
români.

in favoarea baschetbaliștilor

Dakar, capitala Senegalu- 
deschis reuniunea Comite- 

inter- 
de

• La 
lui, s-a 
tului executiv al Federației 
naționale de fotbal. Pe agenda 
lucru e-ste înscrisă propunerea fede
rației argentinene de fotbal de a 
se mări de la 16 la 20 numărul echi
pelor participante la turneul final 
al campionatului mondial ce va avea 
loc în anul 1978 în Argentina. Pre
ședintele F.I.F.A., Joao Havelange, a 
propus, de asemenea, examinarea 
proiectului de organizare a unui 
campionat mondial pentru juniori.

• Localitatea vest-germană Lud
wigshafen găzduiește, începînd de
astăzi, campionatele europene de 
lupte greco-romane la care partici
pă peste 150 de concurenti 
țări. Din echipa României 
între alții, C. Alexandru, 
I. Păun și N. Martinescu.

din 23 de 
fac parte, 
I. Dulică,

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri in autoturisme emise de uni

tățile C.E.C. din municipiul București ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 
pentru trimestrul I 1975

Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
cri

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

Cite un autoturism „Dacia 
1300“ în valoare de lei 

70 000

PROGRAMUL I
Cravatele roșii
Film serial pentru copii : 
Daktari.
Viata satului.
Bucuriile muzicii.
De, strajă patriei.
Album duminical.
Primii pași In tenis (IV).
Rugbi : România — Italia 
(Campionatul european). Re
priza a Il-a. Transmisiune de 
la stadionul Dinamo.

16,15 Baladă pentru acest pămlnt s 
„Slătloara".
Orașul — o intîlnire cu ani
mația canadiană.
Cel mai bun... continuă ! 
Film serial : „Norii negri". 
Episodul VII.
Reporter ’75. 
1001 de seri.
Telejurnal.

8,40
9,35

16,30

17,05
18,05

19,00
19,20
19.30
20,00 Intîlnire cu opereta...
20,25 Film artistic : „Scrisoare că

tre Scotland Yard" — produc
ție a studiourilor engleze.

22,05 Telejurnal • Sport.
PROGRAMUL II

10,00—11,15 Matineu simfonic. 
20,00 _ ■ -
20.30
21,00

1
2
3
4
s:
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

766-1-38464 
760-1-50535 
762-207-18239 
760-201-17273 
760-207-15363
760- 208-5209
761- 208-35587 
761-208-41763 
734-103-58892 
731-103-24440 
731-103-21594 
731-106-4862 
731-111-13135 
761-205-30533 
761-208-26478
761- 208-48533
762- 207-20861 
766-1-31827 
762-1-11258 
762-1-41663 
762-201-26468
762- 210-19988 
734-103-36817 
734-103-55985
763- 1-22441
763- 201-5916
764- 1-22633 
764-206-8078 
738-102-4393 
759-1-72710 
759-1-111351 
759-1-138702 
759-1-158521 
759-1-175046

759-1-188269
764- 202-4246 
738-103-28408
759- 207-16648
760- 1-47049 
760-1-65388 
760-209-6439 
760-201-12553 
760-202-22127
760- 206-26742
765- 1-15335 
731-103-19647 
731-103-39972 
731-111-11999
761- 205-29411 
761-208-24474
761- 208-47919
762- 207-19971
766- 1-30845 
762-1-6020 
762-1-40785 
762-201-25765
762- 210-19081 
734-103-35564 
734-103-55291
763- 1-21680
763- 201-4289
764- 1-21672 
764-206-6938 
738-102-2700 
759-1-70273 
759-1-109892 
759-1-137458 
759-1-157509 
759-1-174248 
759-1-187688 
764-202-1693 
738-103-27622 
759-207-15954

74
75
76
77
78
79
80 
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
&3
94
95
96
97
98
99 

100 
101 
102
103
104
105
106
107
108
109
110 
111 
112

760-1-45891 
760-1-64692 
760-209-5108 
760-201-11369 
760-202-21284
760- 206-25959
765- 1-14129. 
731-103-359i9 
731-106-33372
761- 205-20396 
761-208-1373
761- 208-43295
762- 207-12906
766- 1-22885 
766-201-7024 
762-1-34669 
762-201-20461
762- 210-12286 
734-103-25699 
734-103-50669
763- 1-15640
763- 139-9979
764- 1-14058 
764-203-10377 
764-208-15199 
759-1-52032 
759-1-100091 
759-1-130005 
759-1-151831 
759-1-169646 
759-1-183798 
759-205-2286 
738-103-21144
759- 207-10713
760- 1-35842 
760-1-60163 
760-208-8250 
737-113-7397 
760-202-15120

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

760-206-20256 
760-207-17227
760- 202-23998 
731-103-35231 
731-106-32306
761- 205-18628 
761-205-39698
761- 208-42417
762- 207-11357 
766-1-21468 
766-201-5975 
762-1-33631 
762-201-19542
762- 210-11015 
734-103-23343 
734-103-49771
763- 1-14419
763- 139-9255
764- 1-12516 
764-203-9531 
764-208-14536 
759-1-48338 
759-1-98544 
759-1-128815 
759-1-151001 
759-1-169037 
759-1-183242 
759-1-195031 
738-103-20020
759- 207-9738
760- 1-34122 
760-1-59360 
760-208-7415 
737-113-6755

■ 760-202-13913 
760-206-19290 
760-207-16665 
759-207-16725

Tezaur de cîntec românesc. 
Univers științific. ’ 
Concertul orchestrei de mu
zică ușoară a Radioteleviziu- 
nll.
Telerama.
Piese muzicale.
LUNI, 28 APRILIE 1975

PROGRAMUL I
Telex.
Ca la Brebu — cintece șl 
jocuri populare.
Emisiune In limba maghiară. 
Tribuna TV.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Drag mi-e plaiul românesc — 
melodii populare.
Cadran economic mondial.
Roman foileton : „Frontul 
fără flancuri". Film realizat 
de studiourile centrale „Mos- 
fllm", dedicat celei de-a 
XXX-a aniversări a victoriei 
Împotriva fascismului.
Revista literar-artistică TV. 
24 de ore.
PROGRAMUL II
Telex.
F- d._.T.ul marelui partid. 
Program de cintece patrioti
ce și prelucrări folclorice.

17,55 Film serial : „Aventuri In 
Marele Nord" — ultimul epi
sod.
Melodii, melodii. 
Bucureștiul, azi. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Cerbi din Carpațl — film do- 
cumentar-artlstic.
„Oltule, ce curgi la vale*. 
Universitatea TV.
Telex.
Teatru liric TV : „Ecaterina 
Teodoroiu".

22,30 închiderea programului.

21,25
21,55

16,00
16,05

16.30
19,00
19,20
19.30
20,00

20,15
20,30

îl ,30
22,10

17,30
17,35 Pe drumul

18.50 
19,05 
19,20
19,30
20,00

OMAGIU ZILEI DE 9 MAI
• La casele de cultură, cămi

nele culturale și cluburile mun
citorești din județul Vîlcea au 
loc in aceste zile o serie de ma
nifestări poilitico-ideologice și 
cultural-educative dedicate zi
lei de 9 Mai. Astfel, la grupul 
de șantiere T.C.H. Lotru, Com
binatul de prelucrare a lemnu
lui Rîmnicu-Vilcea, întreprin
derea de talpă și încălțăminte 
din cauciuc Drăgășani, precum 
și în localitățile Govora, Brezoi, 
Grădiștea și Voineasa au fost 
susținute simpozioane. Au fost, 
de asemenea, organizate întîl- 
niri ale tineretului din orașele 
județului cu participant! la cel 
de-al doilea război mondial. 
(Ion Stanciu).

Fondul ciștigurilor care s-au acor
dat la această tragere la sorti s-a 
stabilit pe baza datelor definitive, la 
31 martie 1975.

Titularilor de librete de economii

cu dobindă și cîștiguri în autoturisme 
emise de unitățile C.E.C. din tară 
li se vor acorda printr-o tragere la 
sorți separată, care va avea loc la 28 
aprilie a.c., 504 autoturisme „Dacia

1300“. Lista oficială a libretelor de 
economii ieșite cîștigătoare la aceas
tă tragere la sorți se va publica in 
ziarele „Scinteia" și „România liberă1* 
din 30 aprilie a.c.

• La Mausoleul eroilor ro
mâni căzuti în lupta pentru 
independenta României din ora
șul Vaslui, la Podul înalt, pre
cum și la celelalte monumente 
și locuri istorice din județ, in a- 
ceste zile au Ioc manifestări cul
turale, primiri de noi membri 
In organizația U.T.C. și organi
zația de pionieri, șezători lite
rare, montaje și recitaluri de

dominație, 
exponentul ideologiei 
urii de om și de rasă — și. pe de 
altă parte, popoarele însuflețite de 
idealurile libertății, independenței 
și demnității naționale. Zdrobirea 
fascismului In această Încleștare 
epocală a marcat triumful cauzei 
libertății popoarelor asupra Înrobi
rii și aservirii, al rațiunii asu
pra obscurantismului, al civili
zației asupra barbariei, confirmînd 
cu tărie mersul ineluctabil înainte 
al societății omenești.

Proclamînd deschis pretenția la 
hegemonie mondială, cotropind 
rind pe rind țări din centrul, vestul, 
nordul și sudul Europei, subordo- 
nîndu-și practic potențialul econo
mic și militar aproape al întregului 
continent, înrobind numeroase po
poare și amenințînd cu extermi
narea fizică națiuni, în numele 
absurdei teorii a „superiorității de 
rasă*1, hitlerismul a constituit o pri
mejdie de moarte pentru existența 
independentă a statelor, pentru 
ființa națională a popoarelor și ci
vilizația ome
nirii. In același 
timp, aliații hi
tleriștilor — Ita
lia mussolinia- 
nă și Japonia 
militaristă — au 
practicat și ei 
aceeași politică 
de agresiune și 
cuceriri.

în aceste con
diții, în fața 
pericolului mor
tal oare plana a- 
supra întregii 
umanități, s-a 
afirmat cu tărie 
voința popoare
lor de a se îm
potrivi fascis
mului. Rod al 
eforturilor trai
nice și al luptei 
pline de sacri
ficii ale popoa
relor, infrîngerea fascismului a 
demonstrat, la scară mondială, 
rolul acestora ca făuritoare ale 
istoriei, valabilitatea adevărului 
marxist-leninist potrivit căruia ori- 
cît de mari ar fi obstacolele, 
popoarele sînt de neînvins atunci 
cind sînt hotărîte să-și apere liber
tatea, ființa națională, dreptul de a 
fi stăpîne pe destinele lor,

Această voință comună a con
stituit de fapt factorul motrice, 
determinant și baza creării coa
liției antifasciste. Din aceasta au 
făcut parte U.R.S.S., S.U.A., Anglia, 
Franța liberă și alte țări — ajun- 
gîndu-se la sfirșitul războiului la 
peste 50 de state (în condițiile isto
rice de atunci, cînd numărul statelor 
independente era cu mult mai mic 
decit astăzi). Această alianță, fără 
precedent în istorie, a reprezentat 
nu numai o uriașă forță pe plan mi
litar și economic, dar și moral-po
litic, toate popoarele țărilor parti
cipante fiind însuflețite de justețea 
cauzei pentru care luptau. Prin 
crearea și intrarea în luptă a aces
tui uriaș front împotriva inamicu
lui comun — fascismul — s-a pro
dus o schimbare radicală a situa
ției internaționale în favoarea for
țelor antifasciste, stabilindu-se pre
misele ca, prin eforturi comune, hi- 
tleriștii și aliații lor să fie aduși 
in situația de a capitula.

în cadrul coaliției antifasciste, 
rolul hotărîtor, forța sa fundamen
tală a constituit-o Uniunea Sovie
tică, a cărei contribuție a avut 
o însemnătate esențială in fău
rirea victoriei asupra fascis
mului. însuflețiți de justețea măre
ței cauze a apărării patriei — pa
tria Revoluției socialiste din Oc
tombrie — contopindu-și eforturile 
cu lupta pentru libertate a celor
lalte popoare, .poporul sovietic, 
militarii Armatei Roșii, și-au mobi
lizat toate energiile și resursele, au 
săvîrșit remarcabile fapte de vite
jie. Frontul sovieto-german a con
stituit principalul teatru de lupte al 
celui de-al doilea război mondial, 
pe acest front fiind aruncate, chiar 
la începutul invaziei. 190 de di
vizii, însumind 5 500 000 de oameni 
— reprezentînd circa 70 la sută din 
efectivele de care dispuneau agre
sorii, ulterior numărul acestor divi
zii ajungînd la peste 600. Pe acest 
front au fost nimicite principalele 
forțe ale Germaniei naziste și alia- 
tilor lor. Au fost pricinuite agreso
rilor hitleriști trei sferturi din pier
derile totale, în aviație (77 000 de 
aparate), cea mai mare parte a ar
tileriei (167 000 de guri de foc) și a 
tancurilor (48 000), precum și peste

1 600 de nave de luptă și mijloace 
de transport.

A devenit legendar eroismul cu 
care popoarele sovietice au rezistat 
atacului dușmanului, care, după 
cum se știe, a izbutit să pătrundă 
adine pe teritoriul U.R.S.S. — pînă 
in fața 
pină la 
luptele 
trupele 
în bătălia epopeică 
grad, în apărarea 
prăbușit definitiv 
„război fulger" ale hitleriștilor. Ar
mata Sovietică și-a acoperit dra
pelele de o glorie nepieritoare prin 
năprasnica lovitură de la Stalin
grad—care a marcat un punct de 
cotitură în desfășurarea războiului 
—. in impetuoasele bătălii de 
tancuri de la Kursk și Orei, în toa
te operațiile ofensive care au cul
minat cu intrarea în Berlin și im
plantarea stindardului victoriei pe 
Reichstag. Strălucitele succese au 
fost obținute cu prețul celor mai 
grele jertfe date în acest război : 
20 milioane de militari și civili so
vietici și-au dat viata ; in cursul 
războiului au fost distruse 1710 
orașe. peste 70 000 de comune si 
sate, 32 000 de întreprinderi. 98 000 
de colhozuri si alte obiective eco-

Moscovei și Jteningradului, 
Volga și în 
îndirjite pe 

sovietice în

Caucaz. Dar în 
care le-au dus 
fata Moscovei, 
pentru Lenin- 
Kievului s-au 
planurile de

dochina, din Filipine, din intreaga 
Asie, care, laolaltă, au dat grele lo
vituri Japoniei militariste — prin
cipalul aliat al Germaniei hltleriste.

Poporul român participă la ani
versarea Victoriei asupra fascismu
lui cu sentimentul satisfacției șl al 
mindriei legitime de a fi adus o 
contribuție de seamă la cucerirea a- 
ccsteia. Este meritul istoric al Parti
dului Comunist Român că a înțeles 
și a subliniat în permanență — chiar 
și atunci cînd asemenea părere nu 
era unanim împărtășită — că hitle- 
rismul reprezintă principalul peri
col pentru pacea și independența 
popoarelor, sursa primejdiei de 
război. Exponent al intereselor 
naționale vitale, partidul nostru s-a 
ridicat cu hotărire împotriva agre
siunii fasciste, a organizat rezis
tența și lupta maselor pentru răs
turnarea regimului de dictatură, 
pentru ieșirea din războiul antiso- 
vietic, pentru eliberarea României 
de sub dominația imperialismului 
fascist. Odată cu înfăptuirea victo
rioasă a insurecției naționale ar
mate de la 23 August 1944. România 
s-a alăturat marii coaliții antifas
ciste. Forțele armate române au 
trecut ca un singur om de par
tea armatelor aliate. Prin efecti
vele angajate in lupta antihitle- 

ristă, România 
s-a situat pe 
locul al patru
lea intre țările 
coaliției antifas
ciste. Prin am
ploarea bătăli
ilor purtate de 
ostașii Armatei 
Române, umăr la 
umăr cu Arma
ta Sovietică,
pentru elibera
rea întregului
teritoriu al Ro
mâniei și, din
colo de hotare
le ei. pentru eli
berarea Unga
riei, Cehoslova
ciei, Austriei,
prin singele 
vărsat de ostași 
și ceilalți pa- 
trioti români, 
prin efortul eco

nomic pus în slujba frontului, 
prin acțiunile curajoase desfă
șurate de fiii săi in cadrul mișcă
rilor de rezistență din alte țări, po
porul român și-a înscris numele la 
loc de cinste în marea epopee an
tifascistă, aportul său la cauza vic
toriei bucurindu-se de o înaltă pra- 
tuire. .

Pentru . contribuția sa la elibe
rarea României, pentru, aportul său 
decisiv la victorie, poporul nostru 
nutrește o profundă recunoștință 
față de Uniunea Sovietică, de glo
rioasele sale armate ; el cinstește, 
totodată, memoria ostașilor celorlal
te țări din coaliția antifascistă, a 
tuturor celor care, prin jertfa lor, 
au salvat omenirea de fascism.

Intre multiplele concluzii care se 
desprind din desfășurarea eveni
mentelor celui de-al doilea război 
mondial și a victoriei asupra fas
cismului, de o însemnătate funda
mentală este aceea a unității de ac
țiune a statelor și popoarelor în 
eforturile și lupta pentru a da ri
posta cuvenită agresorului. In con
stituirea coaliției antihitleriste s-a 
verificat in mod concludent că țări 
cu orinduiri social-politice diferite 
și care se călăuzesc de ideologii di
ferite pot să colaboreze rodnic Intre 
ele, chiar și în domeniul militar, 
atunci cind se pornește de la intere
sele vitale ale libertății popoarelor 
și cînd raporturile interstatale sint 
guvernate de rațiune, se întemeiază 
pe principii de respect reciproc. 
Dacă o asemenea colaborare a fost 
posibilă in condițiile atît de com
plexe ale războiului, cu atît mai 
mult ea este posibilă și imperios 
necesară in condiții de pace. De 
cea mai mare actualitate este in 
această privință concluzia necesită
ții conjugării eforturilor tuturor 
statelor europene, indiferent de 
orînduire socială, de mărime și po
tential, pentru înfăptuirea marelui 
deziderat al popoarelor care au țre- 

- cut prin încercările războiului — 
securitatea europeană, astfel ca o 
nouă conflagrație să nu mai fie cu 
putință, ca toate națiunile conti
nentului, la adăpost de orice acte 
de forță, agresiune sau imixtiune, 
să se consacre în mod liber dezvol
tării lor continue pe calea progre
sului.

Aniversarea Victoriei de acum, 
trei decenii se afirmă de aceea oa 
o chemare solemnă la unirea efor
turilor și colaborarea tuturor state
lor in numele țelului suprem al 
făuririi unei lumi fără agresiuni și 

■ războaie — o lume mai dreaptă și 
mai bună, a păcii și progresului.

„Rolul hotărîtor în obținerea victoriei asupra 
fascismului l-a avut Uniunea Sovietică, care a 
purtat greul celui de-al doilea război mondial. 
0 contribuție de seamă au adus la această mare 
bătălie celelalte țări ale coaliției antihitleriste, 
precum și popoarele care s-au ridicat cu arma 
in mină împotriva cotropitorilor fasciști'*

NICOLAE CEAUȘESCU

nomice ; sursele sovietice estimea
ză că în total a fost distrusă o 
treime din avuția națională. 
Pentru marile jertfe date in cel 
de-al doilea război mondial. Uniu
nea Sovietică, statul coaliției an
tihitleriste care a purtat pe umerii 
săi povara principală a războiului, 
și-a dobindit pe bună dreptate 
recunoștința tuturor popoarelor.

La obținerea victoriei asupra pu
terilor Axei și-au adus contribuția 
celelalte' state aliate, armatele lor. 
înfrîngerile pricinuite trupelor fas
ciste de către forțele armate engle
ze și americane in Africa de Nord, 
debarcarea în Sicilia și sudul Ita
liei, ampla debarcare din Norman- 
dia și deschiderea celui de-al doi
lea front, participarea la luptă a 
forțelor armate ale Franței libere, 
marile bătălii navale din Medite- 
rana. Atlantic și Pacific au dat 
grele lovituri mașinii de război fas
ciste. Chiar și din rîndul popoare
lor ale căror state au fost cotropite 
de naziști s-au constituit forțe ar
mate regulate — iugoslavă, polone
ză, cehoslovacă, albaneză, greacă, 
italiană, bulgară — care. împreună 
cu detașamentele de partizani, au 
luptat pentru cauza victoriei. Prin
tre țările extraeuropene ale căror 
forțe armate au luptat în rîndurile 
coaliției antihitleriste se numără 
Canada, India, Australia, Noua 
Zeelandă, Africa de sud.

Pagini înălțătoare de sacrificiu și 
eroism au înscris in cronica războ
iului mișcarea de rezistență an
tifascistă, acțiunile partizanilor din 
țările cotropite — al căror rol în 
lupta pentru victorie va fi relevat 
intr-un articol special.

O contribuție însemnată Ia marea 
victorie generală in cel de-al doilea 
război mondial a adus poporul chi-- 
nez, al cărui război de eliberare a 
constituit o parte integrantă a lup
tei popoarelor împotriva fascismu
lui. încă din 1931, poporul chinez a 
desfășurat operațiuni militare de 
apărare împotriva actelor de agre
siune ale militarilor japonezi ; după 
ce aceștia au dezlănțuit, în 1937, 
războiul contra Chinei, forțele 
patriotice de eliberare ale po
porului chinez, în frunte cu co
muniștii, s-au ridicat cu hotărire la 
rezistentă împotriva agresorului. în 
cursul războiului, ele au blocat 2/3 
din trupele japoneze și au eliberat 
de sub ocupație un teritoriu cu o 
populație de aproximativ 100 000 000 
de oameni. Tributul de singe al 
poporului chinez a fost de circa 
8 000 000 de oameni. La cauza 
victoriei și-au înscris de asemenea 
contribuția popoarele coreean, viet
namez, celelalte popoare din In- Ion FÎNTINARU

"AH

versuri. De asemenea, muzeele 
din Bîrlad, Huși și Vaslui vor 
organiza expoziții de documente, 
fotografii și de artă plastică cu 
tematică patriotică. (Crăciun 
L&luci).

• Casele de cultură din Tîrgo- 
viște, Găești și Pucioasa, clubu
rile petroliștilor din Moreni și 
Tîrgoviște au găzduit timp de

stat a României și la războiul 
antihitlerist. (Constantin Soci).
EXPOZIȚIA MEȘTERILOR

Artizani
De cîteva zile, meșterii arti

zani timișoreni, membrii coope
rativei „Arta populară bănățea- 
nă“, se află — prin intermediul 
expoziției de artă populară des-

două zile (25—26 aprilie a.c.) 
un complex de manifestări 
tural-educative dedicate 
de 9 Mai. Manifestările au 
nit academicieni, cercetători, 
profesori, specialiști de la In
stitutul de istorie „Nicolae 
Iorga“, Academia de științe 
sociale și politice, Muzeul de 
istorie al republicii, veterani ai 
războiului antihitlerist. De ase
menea, profesori și specialiști 
de la Muzeul județean de isto
rie, arhivele statului, biblioteca 
județeană etc, au prezentat re
ferate și comunicări privind 
contribuția județului Dîmbovița 
la înfăptuirea independentei de

cul- 
zilei 
reu-

chise în incinta magazinului uni
versal „Bega“ — într-o nouă con
fruntare cu publicul. Ei expun 
500 de lucrări (piese de port, țe
sături, prelucrări in lemn și cu
pru), rod al unei fructuoase co
laborări cu specialiștii secției de 
etnografie a Muzeului Banatu
lui. Lucrările îmbină autenticul 
artei populare cu cerințele civi
lizației citadine. (Cezar Ioana).

ZILELE CULTURII 
JURIDICE

în unitățile industriale și agri
cole, In instituțiile și în școlile 
din județul Neamț au început

„Zilele culturii juridice". Deve
nită tradițională, această impor
tantă acțiune cultural-educativă 
de masă își propune ca — prin 
intermediul unor expuneri, sim
pozioane, expoziții cu materiale 
documentare — să contribuie la 
cunoașterea de către tot» oame
nii muncii din județ a conținu
tului ultimelor legi și acte nor
mative elaborate de forurile le
gislative ale statului nostru. La 
actuala ediție, o atenție deose
bită se va acorda popularizării 
acestor legi in rîndurile tinere
tului 
tățile

și noilor angajați din uni- 
industriale. (Ion Manea),

„NESTEMATE 
FOLCLORICE"

Alba Iulia a avut loc o 
sesiune de comunicări organiza
tă de Asociația folcloriștilor și 
etnografilor din județul Alba, 
rod al cercetărilor, efectuate de 
membrii asociației. Iubitori ai 
creației populare au prezentat 10 
comunicări științifice reunite sub 
genericul „Nestemate folclorice 
ale județului Alba“, care au 
abordat teme variate, inspirate 
din bogăția resurselor folclorice 
și etnografice din munții Apu
seni, văile Mureșului, Tîrnave- 
tor și Secașetor. (Ștefan Dinfcă).

La
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O contribuție importantă la dezvoltarea încheierea sesiunii Biroului LONDRA

colaborării prietenești romăno-arabe
Federației Sindicale Mondiale
Intîlnire între președintele Consiliului Central al U.G.S.R. 
și președintele Federației Generale a Sindicatelor din Irak

(Urmare din pag. I)

țări arabe, de numeroase alte con
tacte cu conducători ai acestor țări, 
pe pămîntul arab sau la București. 
Este, de asemenea, bine cunoscută 
poziția României privind căile de so
luționare a conflictului — poziție sus
ținută în toate împrejurările, în do
cumente de partid și de stat, de la 
tribuna organizațiilor internaționale, 
în timpul convorbirilor la nivel înalt 
cu reprezentanții altor state, inclusiv 
în cursul recentei vizite in țări din 
Asia și Africa, oare .a precedat, cu 
numai puține zile, contactele de la 
Damasc și Cairo.

Această poziție pornește de Ia ne
cesitatea retragerii trupelor israeliene 
de pe teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967 ; se impună 
ea Israelul să înțeleagă, în fine, că 
atit timp cit aceste teritorii continuă 
să fie menținute sub ocupație nu e- 
xistă posibilitatea unei soluționări. 
In același timp, țara noastră consi
deră ea o componentă esențială a re
glementării situației din această par
te a lumii rezolvarea problemei po
porului palestinian, in conformitate 
cu drepturile sale legitime, inclusiv 
dreptul la formarea unui stat inde
pendent, liber și suveran, pentru care 
ne-am pronunțat încă eu ani în urmă. 
România înscriindu-se printre prime
le state ce au recunoscut O.E.P. ea 
unicul reprezentant legitim al po
porului palestinean. De altfel, in 
cursul actualei întâlniri de la Cairo 
eu Yasser Arafat. . președintele 
Nicolae Ceaușescu l-a felicitat pen
tru succesele repurtate de O.E.P. pe 
plan internațional, pentru recunoaș
terea tot mai largă a drepturilor po
porului palestinean, asigurindu-I că 
România va milita in continuare în 
mod hotărît pentru accelerarea rezol
vării problemei acestui popor. 
Totodată, România consideră că o 
pace justă și trainică impune 
crearea condițiilor care să asi
gure integritatea, suveranitatea șl 
dreptul la existentă pașnică ale tu
turor statelor din această regiune. In

legătură cu ansamblul acestor consi
derente, se cuvine a fi relevată în
scrierea în ambele comunicate comu
ne — româno-sirian și româno-egip- 
tean — a poziției că pacea in Ori
entul Mijlociu trebuie să fie confor
mă cti Carta O.N.U. și cu principiile 
dreptului internațional.

Referindu-se la modalitățile în 
care se poate ajunge la o astfel de 
pace, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat din nou în cursul actualei 
vizite : „Noi considerăm că activi
tatea poiitâco-diploinatâcă pentru o 
soluție pașnică constituie mijlocul 
cel mai important în vederea atin
gerii acestui obiectiv". In mod 
concret, secretarul general al partidu
lui a subliniat însemnătatea — 
eu atît mai evidentă după eșe
cul unor încercări recente de regle
mentare — pe care o prezintă 
reluarea conferinței de Ia Gene
va, cu o participare lărgită, por
nind de la imperativul contribu
ției pe care trebuie s-o aducă Ia 
realizarea păcii atit țările interesate 
— inclusiv, firește, O.E.P. — cît și 
celelalte state. Indiferent dacă aceste 
state vor participa sau nu efectiv la 
conferință, aportul lor este necesar, 
o soluție politică fiind posibilă nu
mai cu sprijinul și contribuția ne
mijlocită a zeci și zeci de state ale lu
mii, multe dintre ele exprimîndu-și 
dorința în acest sens, așa cum s-a pu
tut constata și cu prilejul recentului 
itinerar al președintelui României în 
țări din Asia și Africa. Este o con
cluzie impusă, de altfel de în
treaga evoluție a vieții contem
porane, care arată că marile pro
bleme ale actualității nu-și pot afla 
rezolvarea fără aportul nemijlocit 
al tuturor statelor, indiferent de 
mărime, grad de dezvoltare sau for
ță ; recunoașterea acestui fapt evi
dențiază pregnant rolul sporit al sta
telor mici și mijlocii, înțelegerea cres- 
cîndă a îndatoririlor ee revin aces
tora in soluționarea problemelor in
ternaționale vitale care, afectând în
treaga umanitate, le privesc în mod 
nemijlocit. Și desigur, se cuvine con-

semnat cu satisfacție faptul că atît 
comunicatul comun româno-sirian, 
cît și cel româno-egiptean relevă, in 
lumina acestei concluzii, necesitatea 
ca reuniunea de la Geneva să se 
bucure de sprijinul tuturor forțelor 
iubitoare de pace, al tuturor statelor 
în măsură să contribuie la statorni
cirea unei păci drepte și durabile, 
astfel incit Orientul Mijlociu să se 
poată transforma dintr-un focar de 
tensiune și ostilități într-o zonă a 
liniștii și conlucrării.

Prin” concluziile evidențiate, prin 
pozițiile comune subliniate, vizita la 
Damasc și Cairo se înscrie, astfel, ca 
o importantă contribuție la găsirea 
unor soluții realiste, eficiente, in ve
derea unei rezolvări politice a pro
blemei Orientului Mijlociu. Se cuvi
ne. in acest sens, a consemna tnalta 
prețuire pe care președinții celor 
două țări-gazdă au ținut să o expri
me la adresa poziției României, a ac
tivității laborioase depuse de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, îndreptată 
spre reglementarea acestei probleme 
internaționale atât de acute.

„Folosesc acest prilej, declara, ast
fel, președintele liafez El-Assad. pen
tru a exprima aprecierea pe care o 
acordăm marii dumneavoastră sim
patii față de cauza noastră dreaptă 
și eforturilor pe care le-ați depus in 
trecut și le depuneți in prezent pen
tru stabilirea unei păci juste și du
rabile în această zonă".

Exprimindu-și satisfacția, deplina 
adeziune și aprobare față de rezul
tatele. multiple și substanțiale ale 
vizitei, poporul nostru, cetățenii pa
triei își reafirmă hotărîrea de a face 
totul pentru traducerea în viață a 
politicii interne și externe a 
partidului și statului, cu convingerea 
că fiecare nou succes obținut în acest 
sens contribuie la ridicarea autori
tății și prestigiului internațional al 
țării, că această politică răspunde 
în întregime intereselor fundamentale 
ale ponorului român, ca și cerințelor 
generale ale consolidării cursului spre 
destindere, intereselor păcii mondiale.

BAGDAD 26 (Agerpres). — La 
Bagdad au luat sfîrșit lucrările se
siunii Biroului Federației Sindicale 
Mondiale. Din partea Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, la 
lucrări a participat tovarășul Gheor
ghe Pană, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Sesiunea Biroului F.S.M. a adoptat 
o rezoluție privind criza sistemului 
capitalist, în care se subliniază ne
cesitatea întăririi unității de acțiune 
a oamenilor muncii. în rezoluția pri
vind situația din Orientul Mijlociu 
se subliniază că Federația Sindicală 
Mondială sprijină deplin lupta de eli
berare a popoarelor arabe, cere re
tragerea trupelor israeliene din teri
toriile ocupate și restabilirea dreptu
rilor legitime ale poporului palesti- 
nean.

Participanții au adoptat, de aseme
nea, rezoluții privind situația din 
Chile, aniversarea a 30 de ani de la 
victoria in războiul antifascist, au 
salutat adincirea procesului democra
tic din Portugalia, precum si succese
le forțelor patriotice din Cambodgia 
și din Vietnamul de sud. A fost ex
primată solidaritatea față de lupta . 
poporului coreean pentru reunifi-

carea pașnică a Coreei. De asemenea, 
s-a cerut respectarea suveranității, 
independenței și integrității teritoria
le a statului cipriot.

Cu prilejul sesiunii Biroului Fede
rației Sindicale Mondiale, tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., a avut î.n- 
tîlniri cu președintele Federației Ge
nerale a Sindicatelor din Irak 
(F.G.S.I,), Mohamed Aish, și cu alți 
membri ai conducerii federației. A 
avut loc un schimb de păreri în le
gătură cu activitatea celor două or
ganizații sindicale, precum și asupra 
unor probleme ale mișcării sindicale 

-mondiale și ale solidarității interna
ționale a celor ce muncesc.

Totodată, s-a convenit asupra dez
voltării relațiilor, sub diferite forme. 
Intre Uniunea Generală a Sindicate
lor din România și Federația Gene
rală a Sindicatelor din Irak, în spi
ritul prieteniei și cooperării care ca
racterizează relațiile dintre cele două 
țări și popoare.

O delegație a conducerii F.G.S.I. a 
fost invitată să viziteze România ca 
oaspete al U.G.S.R. Invitația a fost 
primită cu plăcere.

Romulus CAPLESCU

„0 nouă expresie a preocupărilor VIETNAMUL DE SUD

Delegația <le partid
a R. P. D. Coreene si-a»

și guvernamentală 
încheiat vizita la Pekin

PekinPEKIN 26 (Agerpres). — La 
s-au încheiat convorbirile intre dele
gația de partid și de stat chineză, 
condusă de Den Siao-pin, vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, și delegația de partid 
și guvernamentală coreeană, con
dusă de Kim Ir Sen, secretar gene
rai al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene.

Cu prilejul unui banchet oferit in 
încheierea vizitei, Den Siao-pin și 
Kim Ir Sen au relevat in toasturile 
rostite că în cursul convorbirilor au 
fost abordate probleme ale relațiilor 
de prietenie între cele două partide,

țări și popoare, precum și probleme 
internaționale de importanță, majo
ră, inclusiv cele din peninsula Co
reea, evidențiindu-se identitatea de 
vederi în problemele discutate, rele
vă agenția A.C.T.C.

Sîmbătă, delegația de partid și 
guvernamentală a R.P.D. Coreene 
și-a încheiat vizita oficială în R. P. 
Chineză, plecind spre patrie.

Întîlniri prietenești
LONDRA 26. — Corespondentul

nostru transmite : Tovarășul Gor
don McLennan, secretarul general 
al Partidului Comunist din Marea 
Britanie, l-a primit pe tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Cu . j.
mia tovarășului Gordon McLennan, 
din r__"._  ‘___ ".
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, un cordial 
și prietenesc mesaj de salut, însoțit 
de urări de sănătate, de noi succes» 
in activitatea sa.

La rîndul său, tovarășul Gordon 
McLennan a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, odată 
cu mulțumirile sale călduroase, cele 
mai bune urări de succes și fericire.

S-a efectuat apoi un schimb de 
păreri privind preocupările actuale 
și de perspectivă ale Partidului Co
munist Român și Partidului Comu
nist din Marea Britanie, precum și 
în legătură cu unele aspecte ale si
tuației internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale. In același timp, s-a relevat 
evoluția favorabilă a raporturilor de 
prietenie, solidaritate și cooperare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Marea Brita
nie și a fost evidențiată dorința co-

acest prilej, a fost trans-

partea tovarășului Nicolae

mună de a amplifica și diversifica 
aceste legături internaționaliste, in in
teresul întăririi prieteniei dintre 
cele două țări și popoare, al unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. Secretarul general al 
P.C. din Marea Britanie a subliniat 
că dezvoltarea relațiilor dintre 
P.C.R. și P.C.M.B., dintre Republica 
Socialistă România și Marea Brita
nie corespunde intereselor celor 
două popoare, cauzei cooperării și 
securității în Europa și în lume.

La primire au fost prezenți amba
sadorul României la Londra, Pretor 
Popa, și Reuben Falber, secretar ge
neral adjunct al Partidului ~ 
nist din Marea Britanie.

*
Tovarășul Ștefan Andrei, 

de ambasadorul român Ia 
Pretor Popa, s-a întîlnit cu 
kardo, președintele Comitetului pen
tru relații internaționale al Comite
tului Executiv Național al Partidu
lui Laburist din Marea Britanie, cu 
care a făcut un schimb de păreri 
referitor la relațiile bilaterale dintre 
P.C.R. și Partidul Laburist, subli- 
niindu-se necesitatea conlucrării în 
vederea întăririi relațiilor dintre 
P.C.R. și Partidul Laburist, dintre 
cele două țări și popoare, în scopul 
Întăririi climatului de destindere, 
pace și securitate in lume.

Comu-

Însoțit 
Londra, 
Ian Mi-

Comunicat iugoslavo-polonez
BELGRAD 26 (Agerpres). — Comu

nicatul privind vizita în R.S.F. Iugo
slavia a lui Piotr Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, relevă hotărîrea celor 
două țări de a dezvolta relațiile re
ciproce de cooperare, precum și do
rința lor de a promova colaborarea 
dintre țările europene. Părțile au 
arătat că sînt hotărite să contribuie 
la încheierea cu succes a etapei 
a doua a Conferinței europene pen
tru securitate și cooperare și la con
vocarea în cursul acestui an a etapei 
sale finale, la nivelul cel mai înalt.

DE PRETUTINDENI

„Poporul portughez a votat
pentru socialism și democrație"

și eforturilor României 
pentru o soluție justă și trainică 

in Orientul Apropiat"

Rezultatele alegerilor pentru Adunarea Constituantă

Re-
vi-

Vizita președintelui Prezidiului C.C. al F.N.E., 
Nguyen Huu Tho

PRESA SIRIANA Șl EGIPTEANĂ
DESPRE VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU 

LA DAMASC Șl CAIRO
DAMASC 26 — Corespondentul 

nostru transmite : Ziarul ,.AL SAOU- 
RA“ (Oficiosul ' gir.___ ' ...__
publică vineri,1-șu'b tltlpT'„Președin
tele Ceaușescu a sosit la Damasc în
tr-o vizită de prietenie", ample rela
tări ale întâlnirilor și convorbirilor 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu,- în capitala siriană, 
rul publică, de asemenea, un 
mentariu cu titlul „Vizita 
ședintelui României la Damasc 
activitatea politică in zonă", în 
se subliniază : „Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu la Damasc se în
scrie în cadrul activităților diploma
tice al căror martor este Siria, con
stituind, totodată, o contribuție la 
consolidarea prieteniei și a relațiilor 
economice avansate între cele două 
țări prietene".

Arătând că „cele două țări priete
ne au evidențiat, pe multiple pla
nuri, cu prilejul Întâlnirilor de la 
Damasc și București, pozițiile și con
cepția lor comună asupra perspecti
velor Orientului Mijlociu și ale pă
cii in această zonă", articolul subli
niază că „poziția României prietene 
a fost și continuă să fie intr-o per
fectă concordanță cu punctul de ve
dere al Siriei, prin afirmația că o 
pace justă in Orientul Mijlociu nu 
poate fi realizabila decît pe baza re
tragerii Israelului din toate terito
riile arabe ocupate in 1967 și garan
tarea drepturilor poporului ara» pa
lestinean. însemnătatea actualei vizite 
la Damasc a președintelui Nicolae 
Ceaușescu constă în faptul că ea co
respunde eforturilor politice depus» 
in această zonă, cadru în care se în
scriu și recentele vizite întreprinse 
de șeful statului român in unele țări 
arabe, ca o contribuție Ia consolida
rea relațiilor de prietenie ințre 
România și țările arabe, între poporul 
român și popoarele arabe". Ziarul a- 
preciază că „această vizită este o 
nouă dovadă a aspirațiilor și efortu
rilor depuse de România pe plan in
ternațional pentru ajungerea la o so
luție justă și trainică in Orientul 
Apropiat, pentru lichidarea situației 
primejdioase care amenință securita
tea zonei și a lumii întregi".

La rîndul lor, radioul și televiziu
nea siriană au acordat o atenție deo
sebită vizitei în Siria a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. prezentând rela
tări ale desfășurării vizitei și ample 
comentarii. La 
nea siriană a

ivemulur-’ șîriaiî)

Zia- 
co- 

pre- 
și 

care

24 aprilie, televiziu- 
prezenlat o emisiune

specială dedicată României ți relații
lor româno-siriene.

CAIRO 26. — Corespondentul nos
tru transmite : Toate ziarele egip
tene, de sîmbătă informează pe larg 
șub titluri mari, pe primele pagini, 
despre vizita de prietenie tăcută in 
Egipt de președintele Nicolae 
Ceaușescu și convorbirile purtate cu 
președintele Anwar El Sadat.

Ziarele subliniază primirea căl
duroasa făcută șefului statului ro
mân la Cairo. spiritul de "înțelegere 
și. colaborare în care s-au desfășurat 
convorbirile de la Palatul Al Tahera.

Cotidianele „AL AHRAM" și „AL 
GOUMHOURIA" inserează ample 
relatări, relevînd însemnătatea con
vorbirilor dintre cei doi președinți 
ca o nouă contribuție la dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare între cele două țări.

„AL AHRAM" scrie, astfel, că 
„președintele Sadat a avut con
vorbiri cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, care a vizitat Egiptul, 
pentru a studia ultimele evoluții ale 
situației clin regiune și unele aspec
te ale securității europene, avind in 
vedere raporturile strinse care exis
tă intre această problemă și stabi
litatea și pacea în Orientul Mijlo
ciu". Ziarul scrie că noua vizită a 
permis, totodată, o analiză a relații
lor mereu ascendente dintre cele 
două țări. La riadul său, ziarul „AL 
GOUMHOURIA" subliniază : „Ex- 
primind concepția României cu pri
vire la o pace echitabilă și durabilă 
in regiunea Orientului Apropiat, 
președintele român a spus că, pen
tru realizarea ei. această pace tre
buie să comporte retragerea israe- 
liană din teritoriile arabe ocupate 
în 1967, reglementarea problemei 
palestinene, inclusiv crearea unui 
stat palestinean independent, pre
cum și întrunirea Conferinței de la 
Geneva și lărgirea participării la lu
crările sale, participarea Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei Ia 
această conferință".

Toate ziarele egiptene publică nu
meroase fotografii înfățișind diferi
te momente ale vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu la Cairo. Postu
rile de radio și. televiziune au infor
mat, pe larg, în cadrul mai multor 
emisiuni, despre desfășurarea con
vorbirilor la nivel înalt româno- 
egiptene, care ilustrează colaborarea 
■strînsă dintre cele două țări, în inte
resul propriei dezvoltări, al păcii și 
colaborării internaționale..

VIETNAMUL DE SUD 26 (Ager
pres). — O delegație a C.C. al Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud și a Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii Vi
etnamului de Sud, condusă de Ngu
yen Huu Tho, președintele Prezidiu
lui C.C. al F.N.E., președintele Con
siliului Consultativ al G.R.P. al 
R.V.S.. a făcut o vizită unităților de 
marină și ale apărării - antiaeriene 
care au participat la elibebăreă ora
șului Da Nang și asigură în prezent 
apărarea localității. Președintele 
Nguyen Huu Tho a felicitat, cu acest 
prilej, cadrele și combatanții forțe
lor armate' populare de eliberare 
pentru vitejia lor și succesele obți
nute în apărarea vieții locuitorilor și 
a bunurilor populației.

De asemenea, președintele Nguyen 
Huu Tho a avut o intîlnire cu repre
zentanții populației din zonă, cărora 
le-a adresat felicitări pentru contri
buția adusă Ia normalizarea vieții in 
orașul Da Nang.

o echipă „administrativă" constituită, 
de fapt, din continuatori ai politicii 
acestuia. Declarația reafirmă că sin
gura: cale corectă pentru rezolvarea 
problemelor Vietnamului de sud con
stă în satisfacerea celor două cereri 
exprimate în declarațiile G.R.P. din 
8 octombrie 1974 și 21 martie 1975. și 
anume ca S.U.A. să respecte strict 
independența, suveranitatea și inte
gritatea teritorială a Vietnamului, 
dreptul populației sud-vietnameze la 
autodeterminare.

La Saigon — se arată în declara
ție — trebuie să fie formată o nouă 
administrație, care să se 
pentru pace, independență, 
tie, înțelegere națională și 
corectă a

LISABONA 26 (Agerpres). — 
zultatele alegerilor desfășurate 
neri în Portugalia pentru desem
narea componenței viitoarei Adunări 
Constituante a țării atestă victoria 
categorică a partidelor coaliției gu
vernamentale — Partidul Comunist, 
Partidul Socialist, Partidul Popular 
Democratic și Mișcarea Democratică 
Portugheză — care, împreună, au ob
ținut-aproximativ 80 la sută din vo
turile numărate pînă sîmbătă seara. 
S-a remarcat o participare impresio
nantă Ia vcțt : din 6,2 milioane de 
persoane înscrise pe listele electora
le s-au prezentat la urne peste 90 
la sută.

Partidul socialist a obținut 2 052 937 
voturi (37.82 Ia sută), ceea ce ii asi
gură 95 de mandate în Adunarea Con
stituantă ; Partidul Popular Democra
tic — 1 433 392 voturi (26,41 la sută.

58 de mandate); Partidul Comunist — 
680 678 voturi (12,54 la sută, 25 de 
mandate) ; Centrul democratic ți so
cial — 12 mandate, Mișcarea Demo
cratică Portugheză — 3 mandate.

în cadrul unei emisiuni televizate, 
Alvaro Cunhal, secretar general al 
P. C. Portughez, a declarat că în 
aceste alegeri „poporul portughez a 
votat pentru socialism și democrație". 
La rîndul său, Mario Soares, secretar 
general al Partidului Socialist, a apre
ciat rezultatele obținute de partidul 
«ău ca un succes al forțelor de stînga.

Pentru stabilirea rezultatelor defi
nitive urmează să mai fie numărate 
voturile din 54 de circumscripții (din 
totalul de 4 027). ceea ce nu mai poate 
aduce schimbări de substanță în 
componența viitoarei Adunări Consti
tuante a țării.

din

O DECLARAȚIE A G.R.P.
Revoluționar Provizo- 

al Republicii Vietnamului de 
a dat publicității o declarație in 
denunță înlocuirea lui Thieu cu

de cuceririle tehnicii avansate
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN IN SUBCOMITE
TUL TEHNICO-ȘTIINȚIFIC AL COMITETULUI O.N.U. PENTRU 

UTILIZAREA PAȘNICA A SPAȚIULUI EXTRAATMOSFERIC
NAȚIUNILE UNITE 26. — Cores

pondentul nostru transmite : Sub
comitetul tehnico-științific al Comi
tetului O.N.U. pentru utilizarea paș- 
■'tiică a spațiului extraatmosferic, care 
£și desfășoară lucrările la sediul 
ț-i ațiunilor Unite <jin New York, e- 
xamînează în prezent problemele or
ganizării cooperării internaționale 
pentru introducerea în viața econo
mică a aplicațiilor tehnicilor spa
țiale.

Reprezentantul țării noastre s-a 
pronunțat în cursul dezbaterilor 
centru sporirea rolului și contribu
ției O.N.U. la facilitarea accesului 
țărilor în curs de dezvoltare la apli
cațiile tehnicilor spațiale. In acest 
sens, vorbitorul a arătat că este ne
cesar ea O.N.U. să elaboreze un pro
gram cuprinzător, conținînd măsuri

concrete de cooperare, de asistență 
tehnică și pregătire de cadre, în spe
cial în domeniile teledetectării cu a- 
juțorul sateliților a resurselor te
restre. precum și în dezvoltarea te
lecomunicațiilor spațiale. Tehnicile 
spațiale, a subliniat vorbitorul, tre
buie să devină un element stimula
tor al procesului de dezvoltare a tu
turor țărilor, un mijloc pentru re
ducerea și eliminarea decalajelor 
între țările dezvoltate și cele in curs 
de dezvoltare.

Reprezentantul român a sprijinit 
ideea convocării unei conferințe a 
O.N.U. asupra aplicațiilor tehnicilor 
spațiale, care să examineze nevoile 
actuale și de perspectivă in acest 
domeniu ale țărilor în curs de dez
voltare.

pronunțe 
democra- 
aplicarea 

Paris.Acordului de la
*

Statelor Unite 
de lege care prevede aeor-

a aprobat

a

Guvernul 
riu 
Sud 
care

Senatul 
proiectul 
darea unui ajutor de 327 milioane de 
dolari regimului de la Saigon.

*
Franța a hotărît acreditarea unui 

diplomat pe lîngă Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, s-if anunțat oficial 
la Paris. G.R.P. al R.V.S. are o mi
siune permanentă în Franța, acredi
tată la Paris anul trecut.

■ ■ e o ■ ■ n

în favoarea ieșirii Angliei din C. E. E.
LONDRA 26 (Agerpres). — Confe

rința specială a Partidului Laburist 
din Marea Britanie, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat sîmbătă Ia Londra, a 
hotărît. cu 3 724 000 voturi pentru și 
1 036 000 împotrivă, să ducă campa
nie în favoarea ieșirii țării din Piața 
comună. După cum se știe, guvernul 
laburist recomandase ca la viitorul 
referendum populația să voteze pen-

tru rămînerea Angliei in Piața co
mună.

în intervenția sa. primul ministru, 
Harold Wilson. în calitatea sa de li
der al partidului, a declarat printre 
altele că hotărîrea finală va putea 
fi cunoscută abia după referendu
mul de la 5 iunie. „Guvernul — a 
spus el — va accepta verdictul, po
porului".

agențiile de presă transmit
de marfă a deraiat și a lovit un 
autobuz de călători. 11 persoane 
și-au pierdut viața, iar alte 16 au 
fost grav rănite. A fost formată o 
comisie de experți pentru a stabili 
cauzele accidentului. (B.T.A.).

Delegația de specialiști 
rOmâlli *n domeniul tehnicii de 
calcul și informaticii, condusă de 
Ion Românu. vicepreședinte ăl Con
siliului Organizării Economico-So- 
ciale, aflată in R. P. Chineză, a fost 
primită de Wang Cheng, ministrul 
industriei mecanice numărul patrii. 
Cu acest prilej, a avut loc o convor
bire. care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Cea de-a doua Adunare a 
reprezentanților opiniei pu
blice pentru securitate și cooperare 
în Europa s-a deschis la Bruxelles, 
cu participarea a peste 450 de re
prezentanți ai opiniei publice din 23 
de țări europene, intre care și 
România.

Convorbiri între delega
țiile P.C.U.S. și P. S. Fran
cez. £n comunicatul dat publicită

ții la încheierea convorbirilor de la 
Moscova dintre delegația P.C.U.S. și 
delegația Partidului Socialist Fran
cez, condusă de Franțois Mitterrand, 
se arată că cele două partide consi
deră că „intensificarea contactelor 
dintre partidele socialiste și comu
niste, dincolo de deosebirile lor ideo
logice și de tradițiile proprii, au o 
deosebită importanță pentru mișcarea 
muncitorească internațională". Păr
țile au arătat Că s-au creat condi
țiile necesare desfășurării celei de-a 
treia etape la cel mai înalt nivel a 
Conferinței general europene pentru 
securitate și cooperare.

Consiliul electoral al 
R. D. Vietnam 8 dat publicității 
un comunicat in care se arată că la 
alegerile din 6 aprilie pentru Adu
narea Națională au participat 98,26 
la sută din alegători, fiind aleși 424 
de deputați dintre cei 527 de candi
dați. Dintre deputății aleși — candi
dați propuși de Frontul Patriei — 93 
sint muncitori. 90 țărani cooperatori, 
93 intelectuali, iar restul aparțin 
altor categorii ale populației. 137 
dintre deputății aleși sint femei.

!n cadrul manifestărilor 
prilejuite de „Anul interna
țional al femeii", care ’au 
desfășurat la Bruxelles, a luat cu- 
vintul, prezentând condiția femeii in 
România socialistă, Maria Ciocan, 
membru al Biroului Consiliului Na
țional al Femeilor din tara noastră.

PARIS.. Omagiu cărții 
marxiste

PEKIN, 
în cinstea

Manifestare 
zilei de 9 Mai

PARIS 26 Corespondentul 
nostru transmite : La Paris a 
început tradiționala manifestare 
anuală dedicată cărții marxiste, 
la care participă zeci de edituri 
din Franța si din numeroase alte 
fări. România e prezentă cu un 
bogat stand in care sint expu
se ampla ediție a lucrărilor 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, „România pe 
drumul construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate", 
tipărită in opt volume, docu
mentele Congresului al XI-lea 
al P.C.R.. precum si numeroase 
alte lucrări de literatură social- 
politică, economică, ~ istorică, 
geografică si de informare ge- 

'nerală, editate in limba france
ză. Standul românesc prezintă 
astfel vizitatorilor o imagine de 
ansamblu a marilor succese ob
ținute de poporul nostru in 
toate domeniile vieții economi
ce și sociale la 30 de ani de la 
victoria asupra fascismului.

— CorespondentulPEKIN 26
Agerpres transmite : Cu prile
jul sărbătoririi zilei de 9 Mai 

cea de-a 98-a aniversare a 
cuceririi independenței naționa
le a României si cea de-a 30-a 
aniversare a victoriei asupra 
fascismului — la Ambasada ro
mână din Pekin a fost organi
zată o intîlnire prietenească la 
care au participat reprezentanți 
ai ziarelor centrale și Radiotele- 
viziunii, .
din M.A.E. al R. 
Ambasadorul român 
vrilescu a prezentat 
despre profundele . 
ale celor două evenimente, des
pre lupta eroică dusă de poporul 
nostru de-a lungul veacurilor 
pentru cucerirea independenței 
naționale și suveranității de stat, 
împotriva fascismului, pentru 
înfăptuirea nobilelor sale aspi
rații. Vorbitorul a subliniat, tot
odată, remarcabilele succese ob
ținute de poporul român in con
strucția socialistă în cei 30 de 
ani Care au trecut de la elibe
rarea țării, si victoria împotriva 
fascismului.

Comunicat comun sovie- 
tO-SÎlian. „Numai prin retragerea 
trupelor . israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate și respectarea drep
turilor naționale ale poporului pa
lestinean. inclusiv crearea unei vetre 
naționale proprii, poate fi realizată 
o nace dreaotă si trainică oentru 
toate statele din Orientul Apropiat, 
se spune in comunicatul comun dat 
publicității la încheierea convorbiri
lor dintre Andrei Gromîko. ministrul 
de externe al U.R.S.S.. și Abdel Ha
lim Khaddam, vicepreședinte al 
guvernului și ministru al afacerilor 
externe al Siriei. Cele două părți 
s-au pronunțat in favoarea reluării 
lucrărilor Conferinței de la Geneva 
pentru pace in Orientul Apropiat. 
Abdel Halim Khaddam a fost primit 
de Leonid Breinev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.

Convorbiri greco-cipriote. 
în drum spre Kingston (Jamaica), 
unde va participa Ia conferința 
Commonwealthului, președintele Ci
prului, arhiepiscopul Makarios, a 
făcut o escală la Atena, unde a avut 
convorbiri cu premierul Greciei, 
Constantin Caramanlis, asupra unor 
probleme privind evoluția situației 
din Cipru, în perspectiva apropiatei 
reluări a convorbirilor iritercomuni- 
tare.

încetarea din viață a Iui

Jacques Duclos

precum si funcționari 
P. Chineze. 
Nicolae Ga- 
o expunere 
semnificații

Columbia își dezvoltă re
lațiile economice cu țările 
socialiste ~ se aratâ "lntr'un co
municat publicat La Bogota la sfîr- 
șitul unei reuniuni a guvernului co
lumbian. La recomandarea Institutu
lui pentru comerț exterior, guvernul 
președintelui Alfonso Lopez Michel- 
sen a aprobat o rezoluție care stipu
lează adoptarea de măsuri urgente în 
vederea sporirii volumului importu
rilor columbiene din țările socialiste, 
în special în domeniul industrial.

Un tragic accidents a pr°- 
dtfs la 25 aprilie, în apropiere de 
Plovdiv. La o trecere nepăzită de 
cale ferată, un vagon al unui tren

PARIS 26 — Corespondentul nos
tru transmite : Vineri a încetat din 
viață, în vîrstă de 78 de ani, Jacques 
Duclos, membru al Biroului Politic 
al C.C. ai P.C.F. Membru al P.C.F. 
încă din 1920, imediat după Congre
sul de constituire al partidului. Jac
ques Duclos este ales. în 1926, in 
Comitetul Central, iar in 1931 dâvine 
membru al Biroului Politic și secre
tar al partidului. în perioada ocupa
ției naziste a Franței, participă ac
tiv Ia organizarea și desfășurarea 
luptei de rezistență.

După eliberare, Jacques Duclos, pe 
lîngă funcții în conducerea Parti
dului Comunist Francez, a îndeplinit 
și pe acelea de vicepreședinte al Adu
nării Naționale franceze. între anii 
1946 și 1948, de președinte al grupu
lui parlamentar comunist din Adu
nare și apoi din Senat.

Anunțlnd tncetarea din viață a lui 
Jacques Duclos. ziarul rHumartită 
publică omagiul C.C. al P.C.F. adus 
memoriei militantului revoluționar.

înhumarea corpului neînsuflețit al 
lui Jacques Duclos va avea loc marți 
la cimitirul Pere Lachaise din Paris.

• METEOROLOGIE 
COSMICĂ. In decurs de 24 
de ore, de la bordul satelitului 
meteorologic sovietic „Meteor" 
se primește o cantitate de in
formații egală cu cea colectată 
de către toate stațiile meteoro
logice de pe sol, în decurs de 
o jumătate de an. Eficiența 
meteorologiei cosmice va crește 
și mai mult atunci cînd va fi 
realizat proiectul sovietic de 
urmărire a vremii în trei „eta
je". Acest proiect prevede uti
lizarea unor stații orbitale la 
înălțimi succesive de 300—500 
de km, 1 500 km și, respectiv, 
35 000 de km, care vor urmări 
In toate fazele procesele ce de
termină modificarea vremii.

• STATISTICI GRĂI
TOARE. Un recent studiu 
întocmit de UNESCO relevă 
că, spre deosebire de țările so
cialiste. în statele capitaliste 
numărul femeilor cu pregătire 
inginerească este, cu rare ex
cepții, extrem de scăzut. în Ca
nada, de pildă, la o sută de ti
neri cu studii inginerești există 
o singură femeie. Chiar și în 
S.U.A.. Ia celebrul „Massachu
setts Institute of Technology", 
date din anii precedenți indicau 
la un total de 6 670 cursanți nu
mai 630 de studente. Concluzia 
se impune de la sine.

• ORDINATORUL Șl 
GENEZA TERREI. In la‘ 
boratoarele Universității
Canberra, un ordinator recon
stituie, sub formă de planisferă, 
gspectul pe care l-ar fi putut 
prezenta Terra in diferite peri
oade ale istoriei sale. Progra
mul ordinatorului, pus Ia punct 
de departamentul de geologie al 
universității, va permite ana
liza temeiniciei anumitor teorii 
asupra evoluției globului, cum 
ar fi deriva continentelor sau 
teoria potrivit căreia în ultimii 
200 de milioane de ani expan
siunea solurilor marine ar avea 
drept consecință expansiunea 
planetei.

• GAZEIFICAREA IN 
ZĂCĂMÎNT A CĂRBU
NILOR. La Li6ge" Belgia’ 
țară cu mari rezerve de căr
bune care pot fi valorificate 
doar parțial prin metode tradi
ționale, a. fost pusă Ia punct o 
tehnologie specială pentru ga- 
zeificarea în zăcămînt a cărbu
nilor : cărbunele, aflat la adin- 
cime medie sau mare, este 
transformat în stare fluidă cu 
ajutorul unui jet de aer la foar-. 
te mare presiune. Metoda ț este 
deosebit de avantajoasă, p'ermi- 
țînâ o productivitate ridicată în 
condițiile unei reduceri sub
stanțiale a cheltuielilor de pro
ducție.

• ȘCOALA CASCA
DORILOR. Deși nu £igurea' 
ză pe lista profesiunilor exis
tente, în Polonia cascadoria se 
învață în cadrul unui centru 
special de pregătire in care sint 
admiși sportivii de performan
ță, absolvenți ai Institutului de 
educație fizică, ai școlilor de 
circ, antrenori, care dovedesc 
ăptitudiqi pentru arta cinema
tografică. Printre viitoarele ve
dete Șe întâlnesc campioni de 
judo, pentatlon, ași ai schiului, 
gininașticii acrobatice, r 
tismului, ș. a. Cascadorii 
buie să stăpînească cît 
multe discipline sportive, 
tre care scrima și înotul sînt 
obligatorii.

• LASERUL ÎN OBȚI
NEREA ENERGIEI SO
LARE ^ntr'un laborator știin
țific din Los Alamos 
Mexico) a fost pus la punct un 
procedeu care constă in separa
rea, . cu ajutorul razelor laser, 
a izotopilor necesari realizării 
energiei nucleare, Ia prețuri re
dute. Prin aceasta tehnică se va 
putea extrage, din uraniu brut, 
uraniul-235 (uraniu îmbogățit) 
folosindil-se instalațiile tehnice 
actuale.

para.șu- 
tre- 
mai 
din-

(New

• MARMOTELE AU 
FOST SALVATE. Tonele de 
fîn împrăștiate pe sol cu aju
torul avioanelor au salvat mar- 
motele din Elveția de la pieire. 
înșelate de căldura soarelui, a- 
cestea s-au trezit din hibernare 
mai devreme- decit de obicei și 
au fost Întâmpinate de zăpada 
care acoperă încă o mare su
prafață din teritoriul elvețian. 
Delicatele animale și-ar fi pu
tut găsi cu gțeu hrana pentru 
a supraviețui.' dacă oamenii 
n-ar fi intervenit la timp.
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