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Tovarășul Aziz Mohamed,
prim-secretar al C. C. al P. C. Irakian
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REZULTATE DE PRESTIGIU

W BILANȚUL TOT MAI BOGA T
AL ÎNTRECERII SOCIALISTE

Au îndeplinit cincinalul„Alurom
de 25 de ori în 10 ani

Cuvîntul „ALUROM". care în
seamnă aluminiu românesc, a fost 
rostit pentru prima oară acum 10 ani, 
mai exact în vara anului 1965, 
odată cu elaborarea primei șarje 
de aluminiu. De atunc.1 Slatina a de
venit cetatea „ALUROM“-ului și s-a 
dezvoltat odată cu producția „auru
lui alb". Acum, în preajma sărbători
rii zilei de 1 Mai. a unui deceniu 
de existență, aluminiștii sîătineni 
raportează succese remarcabile în 
marea întrecere socialistă. Mai întîi, 
o scurtă trecere în revistă a evolu
ției producției de aluminiu. Dacă 
în 1965 s-au fabricat 8 109 tone alu
miniu, producția a ajuns în 1970 Ia 
101213 tone, iar in 1975 va depăși 
200 000 tone.

...In 1965, la elaborarea primei 
șarje de aluminiu — își amintește 
Dumitru Vana, inginerul-șef al uzi
nei de electroliză — nu ne gîndeam 
câ în 10 ani o să ajungem la o dez
voltare atît de mare a întreprinde
rii. Producem în acest an peste 
200 000 tone aluminiu, ceea ce nu 
este puțin. întreprinderea noastră 
fiind una dintre cele mai mari din
Europa.

în acest al 10-lea an de existență 
a unității lor, aluminiștii sîătineni 
au produs suplimentar, față de plan, 
în primul trimestru. 1 850 tone alu
miniu primar și aliaje din aluminiu. 
Angajamentul lor imediat este ca 
pînă la 1 Mai, cantitatea de alumi
niu realizată suplimentar să ajungă 
la peste 2 200 tone. Și ei acționează 
permanent pentru ca intențiile să 
devină fapte.

Dacă în anul trecut au apărut ne
cazuri în realizarea ritmică a pro
ducției, acum planul se îndeplinește 
și se depășește zi de zi. Au fost apli
cate o seamă de măsuri în ce pri
vește respectarea procesului tehno
logic, îmbunătățirea calității anozi
lor, aprovizionarea judicioasă cu ma
terii prime și introducerea unui sis
tem ordonat pentru repararea utila
jelor, mai buna folosire a cadrelor 
de specialiști, îndeosebi în schimbu
rile 2, 3 și 4 ș.a. Desigur, rezultatele 
obținute în acest an de întreprinde
rea de aluminiu Slatina sînt bune. 
„Dar, așa cum preciza Matei Fira, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii, mai sînt încă multe 
de făcut, mai ales în ce privește re
ducerea consumurilor specifice și, 
in primul rînd, la energie electrică. 
Este un fapt pozitiv că, față de anul 
trecut, consumul de energie electrică 
pentru producerea unei tone de alu
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miniu s-a redus în acest an cu a- 
proape 800 kWh. Cu toate acestea, 
nu ne încadrăm încă în consumurile 
prevăzute".

Este adevărat, în unele hale de 
electroliză se înregistrează un con
sum de energie electrică sub cel 
prevăzut, iar în altele, acesta este 
mult depășit. De pildă, în hala nr. 7, 
s-a consumat ■ pentru producerea 
unei tone de aluminiu, în medie în 
luna martie, 14 045 kWh. cu peste 
150 kWh sub consumul prevăzut. 
Rezultate bune în această direcție 
s-âu obținut și în halele nr. 5 și 8. 
Tocmai de aceea se impune a se lua 
în continuare măsuri pentru ca, 
odată cu creșterea necontenită a pro
ducției de aluminiu, să se micșoreze 
pe întreaga întreprindere și consu
murile de energie electrică. Tehnica 
de care dispune întreprinderea și 
competența colectivului permit rea
lizarea unei eficiente superioare.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteli"

PRAHOVA. Alte 7 colective din 
județ, printre care se numără 
întreprinderea de reparații uti
laj greu pentru construcții din 
Ploiești, întreprinderile agricole de 
stat de la Valea Călugărească și Pu- 
chenii Mari, au anunțat îndeplinirea 
sarcinilor din actualul cincinal. Cele 
22 de unități prahovene care au a- 
tins pînă acum cota finală a cinci
nalului vor produce, pînă la sfir- 
șitul anului, produse în valoare de 
peste un miliard și jumătate lei. Pe 
ansamblul industriei prahovene, spo
rul de producție la finele acestui ul
tim an al cincinalului va fi de 1,6 
miliarde lei. (Constantin Căpraru).

*

CONSTANȚA. Zilele acestea, două 
noi unități din județul Constan-

Autocamioneta
PITEȘTI (Corespondentul „Scin- 

teii", Gheorghe Cirstea). — Ieri a 
ieșit de pe banda de montaj auto- 
camioneta „Dacia C 1300“, destinată 
transporturilor ușoare : getax, poștă, 
aprovizionarea magazinelor ș.a. Piuă 
la sfîrșitul anului. întreprinderea va 

ța au raportat îndeplinirea îna
inte de termen a sarcinilor pla
nului cincinal. Este vorba de IMAIA 
Năvodari, al cărei colectiv s-a anga
jat să realizeze, pină la sfîrșitul 
anului, o producție suplimentară în 
valoare de 166 milioane lei, și de 
întreprinderea de șuruburi Saligny. 
(George Mihăescu).

★
SATU-MARE. Cea de-a zecea uni

tate sătmăreană care a raportat în
deplinirea cincinalului este între
prinderea de produse industriale 
Satu-Mare. Aceste unități vor realiza, 
pină la sfîrșitul anului, o producție 
suplimentară în valoare de 880 mili
oane lei.

Dacia C 1300“
livra beneficiarilor interni 4 000 de 
autocamionete. Nour tip de autovehi
cul este echipat cu motor „Dacia 
1300“, transportă o greutate de 350 kg, 
are panourile laterale și spatele con
fecționate din fibre de sticlă.

Locomotiva 
2 500

Luni, la sfîrșitul primului 
schimb de lucru, la întreprinde
rea bucureșteană „23 August" a 
avut loc o adunare festivă pri
lejuită de plecarea în probe de 
marș a locomotivei Diesel cu nu- z 
mărul de fabricație 2 500.

Dedicînd acest succes zilei de 
1 Mai. constructorii bucureșteni 
ai acestor locomotive, apreciate 
astăzi în 15 țări, s-au an
gajat să-și mențină în continua
re locul de fruntași pe țară, să 
înscrie noi rezultate în cronica 
întrecerii socialiste.

(Agerpres)

nist Român, a primit, luni diminea
ța. pe tovarășul Aziz Mohamed, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Irakian, 
împreună cu tovarășii Yussef Hanna 
și Rahim Ajina, membri ai C.C. al 
P.C. Irakian, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., fac o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Mulțumind pentru invitarea dele
gației în România și pentru plăcerea 
acestei reîntîlniri cu secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
cu ocazia vizitei in țara noastră, to
varășul Aziz Mohamed a transmis 
tovarășului Nicolae Ceausescu un 
călduros salut din partea Biroului 
Politic, a Comitetului Central, a tu
turor comuniștilor irakieni, precum 
și cele mai bune urări de succes po
porului român în edificarea societă
ții socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat cu cordialitate pe tovarășul 
Aziz Mohamed, pe ceilalți oaspeți și 
a adresat, din partea sa și a condu
cerii Partidului Comunist Român, 
Partidului Comunist Irakian, tutu
ror membrilor partidului un cald și 
tovărășesc mesaj. împreună cu urări 
de noi succese în activitatea consa
crată propășirii poporului irakian.

In timpul convorbirii s-a exprimat 
satisfacția pentru relațiile de priete
nie și conlucrare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Irakian și s-a manifestat dorința co
mună de a acționa pentru extinderea 
în continuare a acestor legături, în 
interesul întăririi colaborării din
tre popoarele celor două țări, al în
tăririi unității și solidarității mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste.

în cadrul convorbirii a fost rele
vată dezvoltarea, cu precădere în ul-

Luni, 28 aprilie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe am
basadorul Republicii Guineea la 
București, Ibrahima Camara.

Cu prilejul acestei întrevederi, am
basadorul a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj priete
nesc adresat șefului statului român 
și tovarășei Elena Ceaușescu din par. 
tea președintelui Republicii Guineea, 
Ahmed Sekou Toure, și a doamnei 
Andree Toure, in care se dă expre
sie dorinței ca, pe baza înfăptuirii 
înțelegerilor convenite, relațiile de 
prietenie,, solidaritate și colaborare,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni, pe Francis Le
vasseur, ambasadorul Franței la

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni după-amiază, pe am

de a se acționa pentru intensifica
rea raporturilor de colaborare pe tă- 
rîm politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural, în alte domenii de in
teres comun, in folosul popoarelor 
celor două țări, al cauzei cooperării 
și înțelegerii internaționale. Partidul 
Comunist Irakian a salutat dezvolta
rea relațiilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist Arab 
Baas, între Frontul Unității Socialis
te și Frontul Patriotic Progresist Na
țional din Irak.

In cursul schimbului de păreri s-au 
evidențiat schimbările pozitive care 
au loc în viața internațională ca ur
mare a modificărilor în raportul de 
forțe în favoarea forțelor păcii, de
mocrației și progresului în lume, 
schimbări datorate creșterii^tot mai 
puternice a forței țărilor socialiste, 
succeselor clasei muncitoare, ale miș
cărilor de eliberare națională, ale tu
turor forțelor democratice, antiimpe- 
rialiste. S-a subliniat că toate 
acestea creează condiții tot mai 
favorabile luptei popoarelor pentru 
pace, independență națională, demo
crație. progres și socialism, afirmării 
tot mai puternice a voinței popoare
lor de a fi stăpîne pe propriile bogă
ții și destine, de a aboli politica 
imperialistă, colonialistă și neocolo- 
nlaiistă.

O atenție deosebită a fost acordată 
examinării situației din. Orierttul 
Mijlociu, subliniindu-se necesitatea 
de a se acționa pentru o soluționare 
politică, care să ducă la o pace 
dreaptă și durabilă în această zonă, 
prin retragerea trupelor israeliene 
din toate teritoriile arabe ocupate în 
1967, rezolvarea problemelor poporu
lui arab palestinean în conformitate 
cu interesele sale naționale, inclusiv 
crearea unui stat palestinean inde
pendent, toate acestea' trebuind să 
ducă la asigurarea integrității terito
riale și a suveranității naționale a tu
turor statelor din regiune.

S-â evidențiat necesitatea de a se 
acționa pentru convocarea Conferin
ței de la Geneva, de a se folosi toate 
căile politico-diplomatice care să 

Ambasadorul Republicii
de cooperare economică dintre cele 
două țări să cunoască o continuă 
dezvoltare. Totodată, șeful statului 
guineez și-a reînnoit sentimentele 
de’gratitudine pentru ajutorul pe 
care România îl acordă Republicii 
Guineea în vederea creării unei a- 
griculturi și unei economii prospere, 
independente.

Mulțumind cordial pentru mesajul 
primit, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis, în numele său și al tova
rășei Elena Ceaușescu, cele mai bune 
urări președintelui Ahmed Sekou 
Tourd și doamnei Andrăe Tour A 
Președintele Nicolae Ceaușescu și-a

Ambasadorul Franței
București, în vizită de rămas bun, 
cu ocazia încheierii misiunii sale în 
țara noastră.

Ambasadorul Republicii Indonezia
basadorul Republicii Indonezia în 
România, viceamiral D. M. Mursa- 
lin, în vizită de rămas bun, cu oca

din zonă, al păcii în Orientul Mijlo
ciu și în lume.

Primul secretar al C.C. al P.C. Ira
kian a apreciat pozitiv recentele vi
zite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în țările arabe, ca o contribuție 
la reglementarea situației din O- 
rientul Mijlociu, la realizarea unei 
păci juste și durabile în această re
giune.

Cele două partide au salutat vic
toria obținută de poporul cambod
gian, sub conducerea F.U.N.C. și 
G.R.U.N.C., au exprimat solidarita
tea cu lupta dreaptă a poporului 
Cambodgiei pentru a-și hotărî viața 
de sine stătător.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Irakian au salutat, de 
asemenea, succesele patrioților sud- 
vietnamezi și au exprimat hotărirea 
de a sprijini în continuare cauza 
justă a poporului vietnamez de a fi 
stăpînul propriilor destine, de a-și 
decide soarta in deplină indepen
dență.

In timpul întrevederii s-a subli
niat că incheierea cu succes a Con
ferinței general-europene, crearea 
pe continent a unui regim de secu
ritate, colaborare și pace au o mare 
importanță pentru situația din Eu
ropa și întreaga lume.

în cadrul convorbirii g-a reliefat 
importanța intensificării acțiunilor 
unite ale partidelor comuniste, ale 
tuturor forțelor progresiste, ale ma
selor populare, în vederea consolidă
rii cursului spre destindere, instau
rării unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale, afirmării tot 
mai puternice a politicii de pace, co
laborare și înțelegere între state cu 
sisteme sociale diferite, edificării 
unei lumi mai drepte și mai bune. 
In acest sens, cele două partide și-au 
exprimat hotărîrea de a contribui la 
întărirea solidarității și unității parti
delor comuniste și muncitorești, 
pe baza marxism-leninismului (i 
internaționalismului proletar.

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

Guineea
manifestat satisfacția față de evolu
ția pozitivă, pe multiple planuri, a 
raporturilor bilaterale, pentru modul 
în care se transpun în viață măsu
rile preconizate la nivel înalt, acor
durile și celelalte documente reali
zate între România și Republica 
Guineea. Șeful statului român a ex
primat, totodată, dorința de a extin
de și întări relațiile româno-guinee- 
ze, în folosul și spre binele ambelor 
țări și popoare, în interesul cauzei 
păcii, progresului, înțelegerii și con
lucrării rodnice între națiuni.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

A avut loc, cu acest prilej, o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială.

zia încheierii misiunii sale în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială.

La întrebările „Scînteii" răspunde azi tovarășul Petre BLAJOVICI, 
prim-secretar al Comitetului județean Bihor al P.C.R.

— Sub conducerea organiza
țiilor de partid, oamenii muncii 
— români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — din uni
tățile industriale ale județului 
au dobindit succese remarcabile 
in realizarea angajamentului de 
a îndeplini cincinalul înainte de 
termen. Se muncește intens pen
tru amplificarea succeselor pen
tru pregătirea condițiilor nece
sare realizării sarcinilor sporite 
ale viitorului cincinal. Obiective 
importante se cer materializate 
incă din acest an in unitățile a- 
gricole. Cum acționează orga
nizațiile de partid pentru înde
plinirea acestor sarcini ?

— Intr-adevăr, industria județului 
are un avans de 107 zile față 
de sarcinile actualului cincinal ; 14 
unități au raportat îndeplinirea cin
cinalului ; avem rezultate notabile 
în realizarea investițiilor, precum 
și în agricultură. Dar aceste succese 
obligă. Pentru a amplifica realizări
le, organizațiile de partid acționează 
metodic, cu toate mijloacele muncii 
organizatorice și politico-educative, 
acordînd o deosebită atenție desfă
șurării unui dialog neîntrerupt cu 
oamenii muncii despre bunul mers 
al producției, consultarea lor perma
nentă fiind metoda fundamentală a 
activității de partid, după înaltul e-

xemplu oferit permanent de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Deplasarea mem
brilor biroului județean intr-un 
șir de unități în care s-au ivit la un 
moment dat anumite greutăți — de 
pildă, la Combinatul de lianți si az
bociment Aleșd. întreprinderea de 
tricotaje „Miorița", întreprinderea 
textilă „Crișana", întreprinderea de 
mașini-unelte „înfrățirea" Oradea și 
întreprinderea mecanică din orașul 
dr. Petru Groza — a permis, după o 
largă consultare a opiniilor specia
liștilor și muncitorilor, adoptarea 
unor măsuri operative, concrete și 
realiste, cu efect pozitiv pentru în
deplinirea și depășirea planului. Pri
ma și cea mai importantă dintre a- 
ceste măsuri a fost orientarea mai 
fermă a muncii politico-educative in 
sprijinul producției, acordindu-se o 
atenție sporită explicării însemnă
tății pe care o are realizarea ritmi
că, la toți indicatorii, a sarcinilor de 
plan din fiecare unitate pentru în
făptuirea marilor obiective ale dez
voltării economiei naționale, pentru 
ridicarea nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Practica unei sistematice 
consultări a oamenilor muncii și a 
adoptării de măsuri Ia fața locu
lui a fost extinsă pe o arie largă 
de preocupări. Ca efect, la lu
crările de investiții de la întreprin
derea „Marmora" Vașcău, întreprin

derea chimică „Sinteza" Oradea, Țe- 
sătoria de bumbac din Salonta și la 
altele au fost recuperate rămînerile 
în urmă si s-au respectat termenele 
de dare in funcțiune prevăzute în 
proiecte ; pe șantierele pentru con
strucția de locuințe din municipiul 
Oradea, pină la finele primului tri
mestru s-au realizat 32 la sută din 
prevederile planului anual.

In agricultură, pe baza hotă- 
rîrii conferinței județene de par
tid, după o largă consultare a 
specialiștilor și a consiliilor de 
conducere ale cooperativelor agri
cole de producție, s-a adoptat un 
program de măsuri eșalonat pe 5 ani, 
menit să conducă la sprijinirea uni
tăților agricole mai puțin dezvoltate 
din punct de vedere economic. Rezul
tatele de pînă acum sint deosebit de 
promițătoare. Consultarea specialiști
lor locali si a unor arhitecți din alte 
localități a condus la adoptarea unor 
schite si soluții realiste — discutate 
fiecare în parte la fata locului — 
pentru sistematizarea localităților 
urbane si rurale, precum și la stabi
lirea „comunelor model".

Avînd în vedere perspectiva dez
voltării stațiunii „Felix", la propune
rea noastră a avut loc in această 
stațiune o plenară a Uniunii arhi- 
tecților din România la care. în afara 
membrilor din conducerea uniunii, au 
participat ca invitați specialiști de la 
Institutul de arhitectură din Bucu
rești și de la institute de proiectări 
din țară. Cei prezenți au dezbătut
(Continuare în pag. a IV-a)

Gîndind poate Ia faptul 
că vîrsta unui copac o 
deslușești numărindu-i 
cercurile încrustate în 
trunchi de scurgerea a- 
nilor, sculptorul Vida 
Gheza a dăltuit în lemn 
figurile legendare ale e- 
roilor partizani, așezin- 
du-le, ca niște monumen
te pentru eternitate, în 
Moiseii maramureșeni, 
pentru ca generațiile de 
după noi să citească, pri- 
vindu-le, istoria glorioasă 
a acestui neam.

Cînd țara gemea incă 
sub cizma ocupantului hi- 
tlerist, din adincul beznei 
și-al durerii a răsunat, 
asemenea unui uriaș bu
cium, glasul rațiunii și al 
conștiinței naționale, che
marea Partidului Comu
nist Român. In creierul 
munților, în halele uzine
lor unde se produceau 
arme, în gări și în por
turi, în marile orașe, ar
mata nevăzută, dar atît 
de puternică, a ilegaliști
lor lovea puternic, cu ură 
sfîntă, în fasciști’ și în 
slugoii lor.

Și am trăit și acel 23 
August de lumină, cînd

insurecția națională ar
mată antifascistă și anti- 
imperialistă, gîndită, pre
gătită și condusă de ma
rele strateg — partidul, a 
InsCris o pagină nemuri
toare în hronicul patriei.

apărare a intereselor vi
tale ale întregii națiuni". 
Vreme de 260 de zile și 
de 260 de nopți, mai bine 
de o jumătate de milion 
de români au străbătut 
drumul glorios de lupte

Ale laurilor 
f o i...

însemnări de Ion MĂRGINEANU

„Actul de Ja 23 August, 
arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nu a venit din 
cer, ci a fost rezultatul 
luptelor îndelungate ale 
poporului român, al fap
tului că partidul comu
nist, in alianță cu parti
dul socialist, cp celelalte 
forțe revoluționare și pa
triotice, s-a aflat tot tim
pul în fruntea luptei de

și victorii pentru elibera
rea totală a pămîntului 
străbun și mai departe, 
laolaltă cu. ostașii sovie
tici, pentru libertatea Un
gariei și Cehoslovaciei, 
pînă la neuitata înfrîn- 
gere totală a hitlerismu- 
lui.

Am despuia munții de 
podoaba lor verde pen
tru a putea săpa pe vecie.

în carnea lemnului, chi
purile celor 170 000 de pă
rinți. frați și soți ai noș
tri, celor vii, care s-au 
nuntit, precum zice bala
da Mioriței, cu cerul și cu 
stelele, dăruindu-și sînge- 
le și viața în numele li
bertății și fericirii țării.

Poporului nostru i-a 
fost grea și plină de jgrt- 
fe istoria, de la începutul 
începuturilor sale. Nicio
dată și nimeni nu i-a dă
ruit bucuria și tihna de a 
trăi și munci în pace. Din- 
totdeauna, noi nc-am apă
rat sărăcia, nevoile și nea
mul. dind gliei românești 
un' tribut aspru. Liberta
tea n-am primit-o nici a- 
dusă de vîrful săgeților 
și sulițelor, nici de al țe
vilor de tun și de pușcă 
de aiurea.

Acum, în preajma lui 9 
Mai, cind se împlinesc 
trei decenii de la Ziua 
victoriei împotriva ciumei 
brune, fascismul hitlerist, 
este o datorie de onoare 
de a vorbi despre aportul
(Continuare 
în pag. a Il-a) 7

IN ZIARUL DE AZI:
• Contribuții românești 
la marea victorie a po
poarelor asupra fascis
mului ® Se lucrează in
tens la semănatul po
rumbului • Preocupări 
pentru sporirea și diver
sificarea produselor • E- 
xigențe actuale în învă
țământul superior de 
scurtă durată • Obiec
tive educative în viața 
muzicală din județe • 
Rubricile noastre : Dis
peceratul public al coo
perării întreprinderilor, 
In confruntare scrisori și 
răspunsuri, Faptul di
vers, Sport, De pretu

tindeni
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iscismului

Prin lupte grele, Armata Română
l

și-a croit drum pină la granița firească a țării,
desăvirșind eliberarea Transilvaniei

Se inalțâ o nouâ anexâ a hotelului turistic din Pitești
Foto : M. Cioc

q
FAPTUL
DIVERS
Flori de măr

• TOTALUL EFECTIVELOR ARMATEI ROMANE an
gajate în lupte, de la 23 August la 25 octombrie 1944, 
s-a ridicat la 525 702 OAMENI.

• JERTFELE DE SINGE ALE ARMATEI ROMANE - 
peste 58 000 MILITARI.

• PIERDERILE INAMICULUI pe teritoriul românesc 
în aceeași perioadă - 72 934 MILITARI.

7..Aliniamentul Oarei—Satu-Mare. 
După cele aproape două luni de 
lupte crtncene purtate umăr' la 
umăr cu Armata sovietică pentru 
înfringerea hitlerlstilor si alungarea 
lor de pe teritoriul tării. Armata ro
mână se afla la numai cîtiva pa$i de 
adevărata graniță de apus a Româ
niei. Eliberarea acestei porțiuni de 
pămînt de sub ocupația inamicului 
însemna întregirea teritoriului tării 
cu ultimele spatii vremelnic răpite 
prin Dictatul de la Viena. Tocmai 
conștiința acestui fapt, dorința fier
binte de a vedea teritoriul României 
eliberat de sub jugul cotropitorilor 
fasciști Întăreau dîrzenia. voința de 
luptă a trupelor. In cele ce urmea
ză voi relata citeva episoade pe 
care le-am trăit laolaltă cu ostașii 
din Regimentul 34 infanterie. Divi
zia 8. in bătălia pentru eliberarea 
zonei Cărei—Satu-Mare.

...Ploua neîncetat. Pămlntul mustea 
de apă. Drumurile de-abia puteau 
să fie recunoscute. Echipamentul și 
armamentul ne apăsau tot mal greu.

în noaptea de 23 spre 24 octom
brie. cqmandantul Armatei 4 române

a dat Ordinul nr. 48 către corpuri
le 6 armată (din care făceam si noi 
parte) și 2 armată, in care se spu
nea : .....Continuați atacul cu toate 
forțele. Țara Întreagă așteaptă ca 
Satu-Mare sl Careii să fie neapărat 
cucerite astăzi... Corpul 2 armată co
laborează cu Divizia 133 sovietică la 
cucerirea orașului Satu-Mare... Divi
zia 9 Infanterie atacă cu tot efortul 
pe Dealul Tăritelor, Cărei, Urziceni, 
pentru a învălui orașul Cărei pe la 
est si a intercepta cit mai repede 
comunicația Căpleni, Cărei si Căuiu— 
Cărei. După aceasta eliberează ora
șul Cărei...".

în stingă Diviziei 9 Înainta Di
vizia 18 infanterie, iar la dreapta, 
Divizia 21 Infanterie, care aveau mi
siunea să învăluie pe la sud-vest sl 
pe la nord-est Careiul. în timp ce 
divizia de dobrogeni urma să atace 
frontal inamicul din oraș.

în cursul zilei de 23 și al nopții 
de 23 spre 24 octombrie, unitățile 
române, alături de unitățile sovie
tice, au dus lupte singeroase pen
tru a rupe, a destrăma și, in final, 
a zdrobi țesătura de puncte de re

ÎNALTĂ prețuire din partea comandamentu
lui ARMATELOR SOVIETICE

„Armatele române lupta foarte bine și sint foarte mul
țumit de comandanți, de statele majore și de trupe, care 
sînt brave și gata de orice sacrificiu... Armata a 4-a ro
mâna lupta foarte bine, este de sine stătătoare, atacâ 
fără să fie ajutată, rupe poziții, urmărește și cucerește 
poziții importante".

(Mareșalul R. I, MALINOVSKI, coman
dantul Frontului II ucrainean, 1945).

în noaptea de 18 spre 19 apri
lie, mercurul termometrului co
bora vertiginos spre zero grade. 
Aflațl la post, paznicii livezilor 
cu meri în floare de pe mai 
bine de 600 hectare ale ferme
lor Jolța și Cehai (Satu-Mare) 
au dat imediat alarma de în
gheț. Tot imediat, 30 de lucră
tori pomicoli, in frunte cu șefii 
fermelor respective, au sărit ca 
unul întru salvarea merilor. 
Au fost lansate grenade fumige
ne și s-au aprins paie umede 
care au ars mocnit toată noap
tea.

Dimineața, soarele șl-a revăr
sat generos peste livezi raze de 
căldură și lumină. Toate florile 
de meri fuseseră salvate.

Examen
culinar

„PRIN LUPTĂ AM REÎMPLINIT DREPTURILE NOASTRE 
ASUPRA ARDEALULUI"

„Lanțurile robiei au fost rupte ; granița fictivă și odi
oasă a fost trecută într-un iureș de nebiruitele armate 
roșii și de vitezele noastre batalioane. în marș biruitor, în 
care s-a plămădit cu generozitate și neprecupețire sîngele 
aliaților noștri, cu sîngele și glia noastră dezrobită, am 
izgonit pe dușmani pentru totdeauna din cele mai vechi 
așezări românești... Uniți în lupta și în jertfă, am reîmpli- 
nit drepturile noastre de viață în Ardeal".

(Din Ordinul de zi al ministrului de 
război român, 26 octombrie 1944).

zistentă. de cuiburi de foc pe care 
le organizase vrăjmașul in zona Că
rei—Satu-Mare. Prin rezistenta dis
perată pe care o opunea, inamicul 
(după cum am aflat mai tîrziu de 
la prizonieri) urmărea să-și asigure 
posibilitatea de a-și scurge forțele 
dinspre Satu-Mare către Cărei și a 
scăpa astfel de amenințarea încer
cuirii.

în noaptea de 24 spre 25 octom
brie ostasii Regimentului 34 infan
terie au trecut unul cite unul 
peste calea ferată de la sud-est de 
Cărei spre a ocupa o bază de ple
care la atac. Sub cernerea unei ploi 
reci, mărunte, întregui nostru re
giment. toată Divizia 9. precum și 
diviziile vecine de la stingă si de la 
dreapta erau gata pentru ultimul a- 
salt. încă nu se mijise de ziuă... în 
sfirsit. a sosit, pe firul telefonic, or
dinul care ne cerea ca peste 5 mi
nute să pornim la atac.

Sfldind ploaia de gloanțe, ofițeri, 
subofițeri, soldați s-au avîntat în a- 
salt. întreaga Divizie 9 infanterie 
înainta năprasnic. Miile de ostași 
trăgeau din mers cu puștile, cu puș- 
tile-mitralieră, aruncau grenade, sfă- 
rîmau rezistenta inamicului de pe 
marginile de răsărit și de nord-est 
ale orașului, de la colturile străzilor, 
de prin grădini...

Cind s-a luminat de ziuă, lupta 
pentru curățirea definitivă a orașu
lui de inamic era in toi. în iureșul 
încleștării, plutonul sublocotenentu
lui Nicolae Ionescu se ăpMpia 
biserica catolică din centrul orașu
lui. Subunitatea din care făcea pâri6 
a fost contraatacată de militarii u- 
nei ultime ariergărzi hitleriste. Un 
proiectil a lovit o poartă de zid care 
s-a prăbușit asupra lui, dar și de sub

Octombrie 1944: armatele române trec prin Oradea eliberata

dărlmăturl el continua să tragă cu 
pistolul-mitralieră asupra fasciștilor. 
L-a salvat sergentul major Ciurea. 
Prin focul luptei, i-a ieșit înainte un 
grup de localnici care stătuse oină 
atunci intr-un adăpost antiaerian. I-a 
lnminat un tricolor românesc pe 
care ofițerul, chiar in cursul ulti
melor ciocniri, l-a arborat pe un so
clu din părculetul situat In fata bi
sericii. Au izbucnit urale. insotite de 
salve de salut trase de puști si au
tomate.

Fasciștii au fost izgoniți din Că
rei... Forțele române au trecut la o 
viguroasă urmărire a inamicului care 
se retrăgea înspăimintat spre gară și, 
mai departe, către satul Urzicenl. In
tre timp, mal mulțl tineri din oraș 
s-au alăturat ostașilor români, 
călăuzindu-i spre locurile unde se 
mai găseau ascunși ostași inamici, 
spre depozitele lor de armament și 
de muniție.

în aceeași zi. Divizia 11 infante
rie. din Corpul 2 armată român, a 
participat. în cooperare cu Divizia 
133 sovietică, la eliberarea orașului 
Satu-Mare. La ora 13,30 Divizia 8 
cavalerie, din Corpul 2 de armată, 
a depășit frontiera de stat a Româ
niei la nord de localitatea Boghiș.

Citind în Ordinul de zi nr. 392 tru
pele care au luptat pentru eliberarea 
părții de nord-vest a Transilvaniei, 
comandantul Armatei a 4-a arăta: 
„La chemarea țării pentru dezrobi- 

. rea Ardealului răpit prin Dictatul de 
la Viena. ați răspuns cu insuflețjre 

, și credință in izbinda dreptății po- 
' porului nostru. Tineri șl bătrinl ați 

pornit spre hotarele sfinte ale patriei.
...Alături de armata sovietică ați 

trecut la atao și după lupte grele de 
zi si noapte, fără răgaz, ați infrint 
dirza apărare a Mureșului I ...Zdro
bit de fooul năprasnic al artileriei și 
de necontenitele voastre asalturi, ina
micul a fost izgonit din Ardealul 
scump...".

în eroica încleștare pentru elibe
rarea părții de nord-vest a patriei. 
Armata română a participat cu 28 de 
divizii, un corp aerian și două bri
găzi de artilerie antiaeriană, totali- 
zind un efectiv de circa 270 000 de 
ostași. Pierderile unităților noastre 
în perioada 1 septembrie—25 octom
brie s-au ridicat la aproape 50 000 
de ostași morți, răniți șl dispăruți. 
Luptele purtate de armata noastră, 
în această perioadă, au fost strălu
cit încununate de eliberarea a peste 
872 de localități, dintre care 8 orașe 
și 18 localități importante. Acum, 
pentru Armata română începea o 
nouă etapă de luptă, cea a parti
cipării, alături de Armata sovietică, 
la lupta pentru eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei. Austriei, pină la ma
rea victorie de la 9 Mai 1945. ,

i

Colonel (r.) Ion Gh. PANĂ

Mal bine 
mai tîrziu ?

Corespondentul nos
tru voluntar Gheor- 
ghe Ispășoiu, tehni
cian, membru al comi
tetului de partid al 
Combinatului de pro
duse sodice Govora, 
ne-a scris de curînd o 
scrisoare intitulată 
„Păcat de banii statu
lui". în esență, el se 
referea la faptul că 
cele 2 instalații pen
tru încărcarea auto
mată a sodei calcinate 
direct în vagoane, care 
ar fi dus la ușurarea 
muncii și la creșterea 
productivității, si pen
tru amenajarea cărora 
s-a cheltuit circa un 
milion de lei. nu func
ționează".

Am adresat sesiza
rea forului tutelar, 
respectiv Ministerului 
Industriei Chimice. în 
răspunsul său. minis
terul precizează că din 
dispoziția conducerii 
ministerului, un grup 
de specialiști s-a de
plasat la fața locului 
pentru a examina, îm
preună cu conducerea 
combinatului. stadiul 
actual de montaj și 
funcționare a instala
țiilor cu pricina. (Este 
de reținut ..Cjă această 
analiză se face in 1975 
pentru... două instalații 
care au fost amenaja
te în 1971, respectiv 
1973. Dar, vorba a- 
ceea, mai bine mal 
tirziu decît niciodată 
n.n.). După ce in răs
puns se subliniază că 
sesizarea este înteme
iată, sînt redate mă
surile stabilite în ur
ma analizei respec
tive făcute de Biroul 
executiv al ministeru
lui în prima decadă 
a lunii aprilie a.c. 
Astfel, C.P.S. Govora 
va completa și pune 
în funcțiune, conform 
proiectului, instalațiile 
existente, în scopul 
eliminării totale a 
manipulării manuale ; 
se va efectua o a- 
nâllză detaliată în 
vederea stabilirii cau
zelor care au condus 
la neutilizarea acestor 
instalații și a celor 
care aveau obligația 
să le pună în funcțiu
ne. Concluziile aces
teia vor fi prezentate 
conducerii ministeru

lui in termen de 10 
zile.

Ar fi, desigur, util 
de aflat și măsurile 
practice ce vor fi a- 
doptate în urma pre
zentării acestor con
cluzii. Eventual, in- 
versindu-se proverbul, 
adică •— mai bine mai 
devreme, decît mai 
tîrziu...

Faptă și răsplată
O scrisoare sosită 

din Pitești ne aducea 
la cunoștință că per
soane din conducerea 
morii din satul Valea 
Mare, comuna Ștefă- 
nești, aparținind I.J.I.L. 
Argeș, au adus grave 
prejudicii avutului ob
ștesc, prin delapidări 
și furturi, și nu sînt 
trase la răspundere. 
Comitetul județean 
Argeș al P.C.R. a tri
mis redacției un răs
puns, semnat de tova
rășul Ion Dincă. prim- 
secretar, în care se 
subliniază că. intr-a
devăr, controlul fi
nanciar intern al con
siliului popular jude
țean a constatat; la 
sfîrșitul anului trecut, 
lipsuri în gestiunea 
morii respective, al 
cărei responsabil era 
Ion Gune, in valoare 
de peste 1,2 milioane 
lei, prejudiciu creat 
in perioada 1 august 
1970 — 30 septembrie 
1974 (sbl. ns.) în ur
ma cercetărilor între
prinse de organele de 
urmărire penală. Pro
curatura județeană Ar
geș a dispus, la 18 
martie 1975, punerea 
in mișcare a acțiunii 
penale împotriva Iui 
Ion Gune pentru să- 
vîrșirea infracțiunii de 
delapidare și arestarea 
preventivă a acestuia 
(sbl. ns.). „Din cerce
tările efectuate pină 
in prezent, se mențio
nează în răspuns, re
zultă că I.G. in mod 
repetat a sustras mari 
cantități de porumb și 
tărîțe din gestiunea 
șa. pe care Ie-a vîndut 
iar sumele obținute și 
le-a Însușit".

Fără îndoială că ne
cinstitul . responsabil 
de moară nu de unul 
singur a putut să-și 
facă mendrele atîția 
ani in avutul obștel. 
De altfel, in răspuns 
se subliniază că in

cursul urmăririi pena
le vor fi identificați și, 
pe bază de probe com
plete și legal adminis
trate, vor fi trași la 
răspundere toți cei 
care au concurat la 
comiterea acestor fapte 
grave.

0 „palmă" 
de prea multe 

hectare
Sînt unanim cunos

cute considerentele 
pentru care trebuie 
cultivată fiecare pal
mă de pămînt, ca bun 
al întregii națiuni. 
Faptul este cunoscut 
și de locuitorii comu
nei Tutova din jude
țul Vaslui care, în pe
rioada anilor 1972— 
1974, au înălțat și res
pectiv săpat peste 15 
km diguri și canale, 
protejînd împotriva 
inundațiilor circa 500 
ha teren arabil. Cu 
toate acestea, după 
cum am aflat dintr-o 
scrisoare, în aceeași 
comună o suprafață 
apreciabilă de teren 
arabil este folosită to
tal nejudicios de către 
S.M.A. din localitate. 
Uniunea județeană a 
cooperativelor agricole 
de producție ne răs
punde că cele sesi
zate sînt reale. Astfel, 
se precizează că este 
vorba despre 3.50 ha 
teren, pe care se află 
amplasate „construc
țiile ce adăpostesc ma
șinile agricole, atelie
rele de reparații, clă
direa cu birourile ad
ministrative etc". în 
răspuns se arată apoi 
că s-a dat sarcină 
conducerii S.M.A. să 
«planteze alti pomi în 
locul celor uscați pe 
terenurile dintre con
strucții. iar printre 
rîndurile de pomi să 
se cultive plante de 
talie mică.

Cu alte cuvinte, nu 
se întrevăd intenții 
mai ferme de a se pune 
capăt respectivei risi
pe de teren agricol. 
Se impune, credem, ca 
organele agricole ju
dețene să analizeze cu 
toată seriozitatea mo
dul de restrîngere a 
utilităților respective, 
pentru reintegrarea în 
circuitul agricol a pă- 
tnintului nefolosit.
Neculai ROȘCA

La Cazinoul din Constanta s-a 
organizat o expoziție cu prepa
rate culinare și de cofetărie. Au
torii rețetelor întocmite după... 
gustul bucătăriei românești sint 
proaspeți absolvenți ai Centru
lui de formare și perfecționare 
a cadrelor din industria hotelie
ră și turism. Examinatori au 
fost chiar consumatorii, care au 
dat note maxime. Cum sezonul 
estival pe litoral se apropie, iar 
participanții la concurs vor avea 
de susținut un examen șl mai 
exigent, sperăm că nici unul 
dintre ei nu va ajunge in situa
ția de corigentă.

Performanta
9 unei pasiuni 

în anul II al Liceului din 
Cărei există o elevă, Bernadette 
Osvath, pe care toți colegii o 
numesc „biologul nostru". Pa
siunea ei pentru științele naturii 
s-a manifestat încă de la vîrsta 
de... 5 ani, cind era „prietenă" 
cu Grivei, cu pisica și cu orătă
niile din curte. Cu anii, și-a 
alcătuit o bogată colecție de in
sectare, ierbare și diferite vie
țuitoare conservate în formol. 
„Performanțele" pasiunii sale au 
fost atinse in strădania de a 
„împrieteni" viețuitoare com
plet diferite, ba chiar în stare 
de adversitate. între altele, a 
reușit să lege o prietenie „îndu
ioșătoare" între o cioară și un 
motan. Despre cea dintre pisică 
și cîine, nu mai vorbim. Pe 
cind și intre pisică și șoarece 7

Tatăl 
regăsit

Cu titlul „Singură pe lume", 
în nota publicată la rubrica 
noastră din 2 aprilie, apelam la 
cei care-1 intîlnesc pe Binder 
Erhard-Heinrich, de fel din lo
calitatea Nadeș, județul Mureș, 
să-și amintească de datoria pe 
care o are față de fetița sa, Ma- 
ria-Erica, în vîrstă de 14 ani, ră
masă singură pe lume, fără nici 
un sprijin, in urma decesului 
mamei sale. La sesizarea unor 
cetățeni, lucrătorii de miliție din 
județul Alba l-au depistat pe 
tatăl fetiței, lucrind la o fermă 
zootehnică a I.A.S. Petrești. în 
fața organelor de miliție, regre- 

,rătăcirea" de pină acum, 
din 
să

tind „i
el s-a angajat să 
nou... tătic. Fetița 
mai fie singură pe

devină 
lui n-o 
lume.

Alibiul 
de la 
2 noaptea

i

Ale laurilor foi...
(Urmare din pag. I)
târli si al fiilor ei 
la împlinirea acestui 
9 Mai. Si o facem 
pentru educația pa
triotică a tinerei ge
nerații, dar în același 
timp și în numele 
adevărului. Ne obligă 
însăși istoria, faptele. 
Căci morții noștri vor
besc. Simbolic, arde 
făclia veșnică a unui 
erou necunoscut. Dar 
asemenea făclii, aprin
sa la căpătîiul celor 
trecuți in veșnicie, ar 
lumina ca ziua nu nu
mai cerul patriei, dar 
și al altor țări. Dacă 
unda Oltului și Mure
șului, a Someșului, Ti
sei, a Dunării și Vîlta- 
vei ar putea povesti, 
multe ar putea să spu
nă despre sîngele ca 
le-a tulburat apele, 
despre eroismul legen
dar al ostașilor și ofi
țerilor români, al pa- 
trioților in straie civi
le care au dat lovituri 
zdrobitoare dușmanu
lui.

în âceste zile, in pa
ginile „Scinteii" au 
apărut evocări ale 
partlcipanților la răz
boiul antihitlerist, fo
tografii, nume de oa
meni. Cit de tulbură
toare, prin vibrantul 
său mesaj patriotic, 

, este jertfa celor 7 000 
de viteji, căzuți in nu
mai citeva zile pe dea
lul Sîngeoagiu din 
Transilvania !

în urmă cu ani l-am 
cunoscut pe tovarășul 
de arme al lui Eftimie 
Croltoru. Un moț de 
prin părțile Albacului, 
un om care păstra 
neștearsă amintirea 
trecerii Tisei, a ulti
melor clipe trăite de 
eroul pontonier. „Zi
cea să le spun alor săi, 
de-acasă, să nu-1 je
lească, ci să sădească 
un brad lingă strunga 
oilor". Spusele sale 
mi-au adus în aminti
re emoționantele ver
suri din „Scrisoarea de 
la Muselim • Selo". 
Ostașul român, pornit 
de-acasă, de la plug, 
să înfrîngă otomanii 
din redutele Pordinu- 
lui, Grivitei și Plev- 
nei, simțindu-și aproa
pe sfîrșitul în urma 
rănilor, îl ruga pe to
varășul său de arme; 
„Ajuns acasă, eu te 
rog / fă-mi cel din 
urmă bine / pămîntul 
țării, să-1 săruți și 
pentru mine".

Străbătînd de curind 
meleagurile moldove
ne, am intrat în casa 
unui țăran cooperator 
din satul Miron Costin. 
în camera pentru oas
peți, cu vraful de per
ne așezate pe pat, cu 
covorul pe care îm
bobociseră parcă macii, 
se afla pe perete foto
grafia unui tinăr in 
uniformă ostășească, 
pozîrid tradițional cu 
mina stingă strinsă pe 
centiron.

— îi feciorul meu, 
Neculai, mort la Oarba 
pe Mureș, ținu să-mi 
explice bătrînul, cu 
lacrimi in ochi. Am 
vrut să-1 aducem aca
să, să-și doarmă som
nul de veci lingă bu
nii lui. Dar am văzut 
că pe mormintul său 
oameni de prin partea 
locului aduc mereu 
cite o floare. La ce 
să-i mai tulburăm 
odihna 7

Jertfa lui Neculai și 
a atitor altor Neculai, 
Gheorghe si Ion, Va- 
sile șl Marin n-a fost 
in zadar. Idealul de li
bertate și independență 
pentru care au luptat 
si au căzut la datorie 
s-a împlinit. România 
socialistă, asemenea 
unui falnic stejar, se 
ridică tot mal sus, cu 
rădăcinile puternic în
fipte In glia stropită 
cu sîngele fiilor săi.

Acum, in preajma 
Zilei Victoriei, se cu
vine mal mult ca ori- 
cînd să înfăptuim în
demnul din Imnul 
eroilor : „Presărați
pe-a lor morminte, ale 
laurilor fol, spre a fi 
mai dulce somnul, fe- 
riciților eroi" 1 se cu
vine mai mult ca pri
cind a face să în
florească, prin munca 
noastră, patria liberă, 
prosperă șl indepen
dentă, așa cum au dorit 
neuitații noștri eroi...

De-ar avea pădurea grai...
...Linia 48, stația „Grădina zoolo

gică". Din autobuz coboară un grup 
mare și vesel : probabil mama, tata, 
bunica, nepoții. Copiii se simt în lar
gul lor. Aleargă, rid, se hîrjo- 
nesc. Doar cei mari se uită mai a- 
tent în jur : trotuarul spintecat, cit 
e de lung, de un șanț, de-o parte și 
de alta a drumului — gropi și alte 
șanțuri ; apoi cărămizi, cabluri și 
fiare aruncate alandala... Dar pen
tru că n-au făcut drumul pină la 
Băneasa ca să caute nodul In... 
papura constructorilor, o taie di
rect prin pădure, în căutarea upui 
loc cit mai liniștit, mai frumos. 
Dar ce găsesc în cale îi indignează 
pe drept cuvintI în loc de iarbă șl 
flori, numai sticle și borcane, hîrtii 
de tot felul, cauciucuri, baterii de ra
dio, capace de bere, cutii goale de 
conserve, resturi de mincare... Pină 
și vreo doi-trei pantofi și o pereche 
de ciorapi (?!). Iar în mijlocul unei 
poienițe, o jantă de automobil și 
niște bidoane de ulei sau vopsea (nu 
se mai cunoștea, că erau înnegrite 
de fum), ținuseră, probabil, loc da 
vatră. Cu ce se făcuse focul, se vedea 
clar după crengile rupte, după co
pacii jupuiți de coajă. Exact : ju- 
puiți de coajă I Fără nici o exage
rare. Și ne-a fost dat să-i auzim 
spunînd, la adresa celor care trans
formaseră pădurea într-un maidan, 
intr-o groapă de gunoi, cuvinte de
loc măgulitoare. (..Parcă ar fi sălba
tici, nu oameni" ; „Mi-e rușine 
cind văd ce au lăsat în urma lor !“).

Pină la urmă, în toată pădurea, 
trebuia să existe și locul curat pe 
care-1 căutau. L-au căutat cam muit, 
dar l-au găsit. între timp, se făcuse 
ora mesei și copiilor le era foame. 
Așa. că mama a întins frumos pe 
iarbă o față de masă, a scos toate 
bunătățile din sacoșă și... Noi le-am 
urat în gînd poftă bună, și ne-am 
dus spre bufetele din marginea pă
durii. Proastă inspirație. Pentru că, 
în loc de o masă bună, am avut 
parte de o imagihe de-a dreptul de
zolantă. Trecînd peste faptul că to
tul era bine ferecat (cu toate că, 
după orar, cel puțin, unul ar fi tre
buit să fie deschis), că jur-împrejur 
doar vîntul făcuse vreodată curățe-

nie (peste tot erau numai cartoane, 
Șervetele murdare, pachete de tigfiri, 
scobitori, pungi de floricele), nu pu
tem trece, totuși, cu vederea ce se 
găsea în spatele bufetelor. Citeva pa
nouri mari, decolorate — pe oare 6e 
mal puteau citi reclamele :vizitați 
mustăria „Parcul privighetorilor", 
„Pepsi-cola" Ș.a.m.d. — adăposteau, 
dacă se poate spune așa. citeva scau
ne rupte, lăzi, Un grătar, fiare de 
tot felul și stive enorme de amba
laje. Ce nu încăpuse după panouri 
zăcea de-a valma prin jur.

Tocmai cind terminaserăm de 
notat ce aveam de notat, sur
prindem grupul pe care-1 Înso
țiserăm discret la începutul rai
dului nostru intrind în Grădina 
zoologică. N-apucaserăm să ve
dem dacă se opriseră în drum șl 
De la unul din coșurile de gunoi. $1, 
din simplă curiozitate, sau poate fi
indcă ne doream să putem. In fine, 
consemna un gest simplu și firesc 
de bun simț, de civilizație (indigna
rea pe care și-0 manifestaseră cu 
toții atunci cind văzuseră halul în 
care alții aduseseră pădureâ ne In-

*

dreptățeâ să sperăm că vom avea 
acest prilej), in drum spre 
tobuz am făcut un ocol pe la 
cui festinului. Ne-a fost greu

au- 
lo- 

------------------- „__ să-1 
găsim. De ce 7 Pentru că nu se mai 
deosebea cu nimic de celelalte. A- 
celeasi hîrtii. aceleași gticle si bor
cane, obișnuita cutie de conserve, 
oase, coji de castraveți șl frunze de 
ridichi. Asistam la un spectacol de
zolant. Comoditate ? Neglijență 7 
Mult mai mult ; un atentat la civi
lizație, o dovadă a unei crase lipse 
de educație, o sfidare la adresa ce
lor mai elementare norme de bună 
cuviință și comportare.

Oare aceste oase, coji, borcane etc, 
etc. sint singura „carte de vizită" pe 
care o poate lăsa bucureșteanul la 
locul său preferat de recreere 7 Oare 
pentru ca situația să se schimbe, ar 
trebui să stea neapărat după fiecare 
dintre noi un lucrător de la salubri
tate sau un inspector cu chitanțierul 
de amenzi tn buzunar 7 Ori .să se 
pună un coș de hîrtie la fiecare pom, 
la fiecare metru pătrat de pădure 7 
Mai mult ca sigur, nu.

Florin
„După mine... potopul" — gîndesc 

„oaspeții" nedorlți al pâdurii

Conducind cu viteză excesi
vă autocamionul 21—SM—1458, 
șoferul loan Baba, din comuna 
Turț (Satu-Mare), a pierdut con
trolul volanului pe raza comu
nei Turulung, izbind puternic cu 
peridocul un stilp de telegraf. 
Sestzind apropierea pazei ob
ștești, I. B. a accelerat și a dis
părut ca o nălucă in beznă, iar 
după vreo cifiva kilometri s-a 
răsturnat intr-un șanț. Ajun- 
gind la exploatarea minieră 
Turf, cu concursul unui sudor 
fără autorizație pentru reparații 
auto, a încercat să șteargă ur
mele acctdentului. Cind să se 
autofelicite pentru că-si crease 
un alibi, I. B. s-a trezit, la nu
mai două ore de la accident, cu 
milițienii. Abia atunci și-a dat 
seama că alibiul său de la ora 
2 noaptea i-a fost spulberat de 
vigilența celor de la paza ob
ștească.

i

CIOBANESCU

Poionâ din pâdure transformata in ladâ do gunoi

Păziti-vă
9

la trecerile 
nepăzîte!

Un titlu-avertisment pentru 
toți conducătorii de autovehicule, 
cărora le ies in cale treceri ne
păzite, peste calea ferată. P« 
un asemenea pasaj de nivel tre
buia să treacă deunăzi și tracto
ristul Teodor Popa de la între
prinderea agricolă de stat Noc- 
rlch, județul Sibiu. în loc să 
Încetinească Viteza tractorului și 
să se asigure, avînd cîmp de vi
zibilitate suficient, el a amba
lat motorul, s-a apropiat de pa
saj, dar n-a mai avut cind să 
treacă. Un tren care circula în
tre Agnita și Sibiu a izbit în 
plin tractorul, avariindu-1, iar 
T. P. a fost accidentat mortal.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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DISPECERATUL PUBLIC AL COOPERĂRII ÎNTREPRINDERILOR

In atenție - lichidarea restanțelor la producția 

de strunguri automate și paralele
Strungurile automate fabricate la Tîrgoviște sînt tot mai bine cu

noscute în rindul beneficiarilor interni și al clienților de peste hotare. 
Marca „Saro“ definește o gamă de mașini-unelte cu performante su
perioare, adevărate „bijuterii" ale construcției de mașini din țara 
noastră. întregul colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri al între
prinderii depune eforturi stăruitoare pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin atît in privința integrării fabricației de strunguri, cit și a 
realizării prevederilor de plan pe anul 1975.

— Procesul de integrare a fabricației de strunguri se desfășoară în 
bune condiții — aprecia ing. Lucian Mititelu, directorul întreprinde
rii. In anul trecut s-a integrat în totalitate, cu două și, respectiv, opt 
luni în avans, fabricația strungurilor automate „Saro" 16 și „Saro" 25. 
De asemenea, s-a integrat în proporție de 70 la sută fabricația strun
gurilor automate „Saro" 42 și „Saro" 60 și a strungurilor paralele cu 
diametrul maxim de prelucrare de peste 600 mm. Cit privește planul 
pe acest an, în primul trimestru, comparativ cu aceeași perioadă a a- 
nului trecut, rezultatele sînt superioare ; am produs de 2,2 ori mai 
multe strunguri, iar productivitatea muncii este cu 100 la sută mai 
mare.

Totuși, așa cum ni s-a spus în întreprindere. în-primul trimestru și 
In luna aprilie, planul a fost îndeplinit si depășit numai la producția 
globală si productivitatea muncii. La producția unor tipuri de strunguri 
automate „SARO" și paralele „S.N.A.", în 4 luni, au apărut restanțe în
semnate. în scopul recuperării restanțelor, comitetul oamenilor mun
cii, împreună cu organizația de partid, a inițiat măsuri pentru îmbu
nătățirea organizării producției pe fluxuri tehnologice, a lucrului în 
trei schimburi, pentru ridicarea calificării muncitorilor. Totodată, se 
pune un accent deosebit pe perfecționarea cooperării cu întreprinde
rile furnizoare. De pildă, în urma sprijinului acordat de comitetul ju
dețean de partid, s-a organizat colaborarea pe plan județean cu între
prinderea mecanică Mija, in vederea fabricației de subansamble ne
cesare strungurilor paralele cu diametrul de 600 mm. Rezultate pozi
tive s-au obtinut, în ultima vreme, și in domeniul cooperării cu între
prinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviște, care livrează în condiții 
mai bune semifabricate turnate din otel.

Referindu-se în continuare la desfășurarea cooperării interuzinale, 
directorul întreprinderii din Tîrgoviște a precizat :

— Prețuim ajutorul dat de „Semănătoarea" din București, care a 
asimilat un număr important de repere din fontă maleabilă pentru 
strungurile automate și care a răspuns cu promptitudine solicitărilor 
noastre. Tocmai de aceea — fiind un furnizor serios — avem certitu
dinea că întreprinderea bucureșteană își va onora în continuare exem
plar promisiunile date de a asimila și livra alte piese turnate nece
sare integrării totale a fabricației de strunguri, între care : pîrghii, 
furci din fontă maleabilă ș.a.

— Furnizor serios ! Vizavi de acest calificativ acordat „Semănă
toarei", faceți aluzie la alte unități cu care aveți relații de cooperare ?

— Concret, adresăm un apel la mai multă ordine în respectarea 
disciplinei contractuale următoarelor unități :

1 ÎNTREPRINDERII MECANICE DIN ROMAN, care în primul tri
mestru și în aprile nu a reușit să asigure totdeauna semifabricate de 
bună calitate. Ca atare, în atelierul de mecanică grea al întreprinderii 

noastre s-au efectuat diferite remedieri, iar unele piese au - fost rebutate 
în diferite faze de prelucrare. Centrala de resort a analizat situația. Aștep
tăm ca întreprinderea din Roman să aplice neintîrziat măsurile stabilite, 
pentru ca în acest al doilea trimestru să ne livreze ritmic si de calitate 
corespunzătoare semifabricatele turnate din fontă.

2 ÎNTREPRINDERII DE STRUNGURI DIN ARAD, căreia ii solicităm să 
facă totul pentru îmbunătățirea ritmicității livrărilor, conform gra
ficelor elaborate cu prilejul analizei întreprinse în comun, la fața 

locului, adică la Arad, să prevină expedierea „în asalt" a comenzilor. Ne 
referim la cutiile de avansuri, șuruburi conducătoare, pompe de ungere ș.a. 
— repere indispensabile fabricării în condiții optime a strungurilor.

3 ÎNTREPRINDERII DE COMERȚ EXTERIOR „MAȘINIEXPORTIM-
PORT", care are îndatorirea de a urgenta sosirea în unitatea noastră 
a batiurilor din import pentru, strungurile automate și a pieselor (Țin. 

fontă cu grafit modular. Din acest an, avem mari sarcini de export, pe care 
le îndeplinim prin intermediul- întreprinderii amintite. Este firesc,- deci, ca 
această unitate, care ne cere să fim punctuali în livrări, să-și respecte, la 
rindul ei, propriile obligații contractuale.

V _______________ _

RĂSPUNSUL UNITĂȚILOR VIZATE
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1. ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ 
DIN ROMAN :

„S-a elaborat un program 
pentru îmbunătățirea calității 

reperelor"
Ing. Constantin Giosan, director tehnic al în

treprinderii : Sub aspect cantitativ, ne-am res
pectat obligațiile față de întreprinderea din 
Tîrgoviște, livrînd, în trimestrul I al acestui an 
și în aprilie, întregul tonaj de piese turnate care 
au fost contractate. în unele cazuri, am trecut 
la turnarea și livrarea suplimentară a altor 
piese, cum ar fi 41 batiuri pentru „SARO", 43 
sănii „S.N.-A." și altele. Referitor la problemele de 
calitate, recunoaștem că la unele repere se con
stată încă defecte ascunse de turnare și aceasta 
din vina noastră. De exemplu, la sania S.N.A. 
710—4001. Acest reper se va analiza în între
prindere cu mare atenție din toate punctele de 
vedere, pentru ca în viitor să reducem la mi
nimum procentul de rebuturi. în aprilie, o e- 
chipă de specialiști din unitatea noastră, îm
preună cu specialiști ai întreprinderii din Tir- 
goviște. a definitivat un program concret comun 
de acțiune pentru soluționarea problemelor care 
se mai ivesc în legătură cu calitatea pieselor 
turnate.

2. ÎNTREPRINDEREA DE STRUNGURI 
DIN ARAD :

„Vom îndeplini ritmic 
prevederile contractuale, dar 
și partenerul are obligații..."
Ing. Mircea Roman, director tehnic al între

prinderii: La insistențele ministerului de resort,

unitatea noastră s-a străduit să satisfacă cerin
țele întreprinderii de strunguri din Tîrgoviște. 
singura răminere in urmă mai accentuată față 
de grafic apărind, in trimestrul I, la reperul 
pompe de ungere. Menționez însă faptul că, în 
1974, am livrat suplimentar 15 bucăți din acest 
țeper. Este adevărat că, în trimestrul I. compa
rativ cu cerințele întreprinderii — subliniez cu 
vîntul cerințe — n-au fost realizate 27 cutii de 
avans, 32 șuruburi conducătoare, 70 pompe de 
ungere, dar pentru confecționarea acestor sub
ansamble întreprinderea tîrgovișteană nu a asi
gurat din timp baza materială, respectiv, canti
tățile de laminate și piese turnate. Colectivul 
nostru este ferm hotărit să sprijine și mai mult 
pe partenerul de cooperare din Tîrgoviște. Din 
primele zile ale lunii aprilie s-au luat măsuri 
pentru livrarea ritmică a reperelor și ansamble- 
lor. Astfel, în două decade din aprilie au fost 
livrate toate comenzile, recuperîndu-se restan
tele din trimestrul I. Insistăm, totuși, asupra 
necesității ca întreprinderea din Tîrgoviște să 
rezolve problemele legate de asigurarea bazei 
materiale pentru reperele amintite, creîndu-ne 
posibilitatea de a înfăptui în mod ritmic toate 
prevederile din graficul de colaborare încheiat 
pentru acest an.

3. „MAȘINIEXPORTIMPORT" : 

„Un lot de piese din import 
se va expedia in citeva zile"

Gheorghc Dima, director adjunct al întreprin
derii : în urma acțiunilor întreprinse, a inter
venției convergente a unor factori de răspun
dere, unele piese vor sosi din import în citeva 
zile ; altele vor fi primite eșalonat In perioade 
cît mai scurte. Pentru recuperarea restanțelor au 
fost antrenați atît factori de răspundere din Mi
nisterul Comerțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, cît și din cadrul unor a- 
genții economice de peste hotare. Sperăm că 
toate acestea se vor solda cu efecte pozitive, 
pentru ca întreprinderea din Tîrgoviște să-și 
desfășoare activitatea în bune condiții.

„Dispecerul public1 adaugi.
O concluzie se desprinde din investigațiile 

întreprinse dorința unităților. furnizoare de 
a sprijini îndeaproape eforturile colectivului 
întreprinderii din Tîrgoviște pentru recupe
rarea rămînerii în urmă la anumite tipuri 
de strunguri. Realizarea planului din acest 
an în mod ritmic si la toate tipurile de 
strunguri prevăzute depinde, deopotrivă,,atît 
de gctiyitatea bine organizată a colectivului" 
întrebt'mderii', cît Și de unitățile colaboratoa

re. chemate să-și respecte întocmai obliga
țiile contractuale. ..SARO" si „S.N.A." sint 
mărci de mașini-unelte reprezentative pen
tru industria noastră, iar pentru afirmarea 
lor oe pjata externă nici un efort nu trebuie
precupețit.

!-T Petre NEDELCU
Constantin SOCI

ș m «niMh»\'«șj coresponcjențjj „Scinteiii"
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CEA MAI TINĂRĂ ÎNTREPRINDERE DIN BOTOȘANI Mdrci noi 
de oteluri

în zona Industriala a municipiului Botoșani, de circa o lunâ a intrat în funcțiune întreprinderea „Electrocontact", unitate care marchează debutul, pa 
aceste meleaguri, al industriei electrotehnice. (în imagine: secția de prelucrări mecanice a tinerei întreprinderi)

In județele Satu-Mare, Arad, Timiș, Sălaj, Maramureș

Se lucrează intens Io
După cum s-a mai anunțat, toate județele situate în zona cuprinsă 

între Carpatii sudici și Dunăre — inclusiv Constanța si Tuîcea — au 
încheiat semănatul porumbului. La sl'îrșitul săptămînii trecute, mai 
erau <le însămințat circa 580 000 ha cu porumb, suprafață localizată 
în județele din Transilvania si nordul Moldovei. In ultimele zile a 
plouat abundent, mai ales în sud. Ploi foarte bune, atît pentru cultu
rile de toamnă, cît si pentru cele care au fost însămințate acum, in 
primăvară. Este suficient să arătăm că tocmai acolo unde solul avea 
mai multă nevoie de apă, au fost înregistrate, in decurs de 48 de ore, 
cele mai mari cantități de apă căzute pe metru pătrat : București — 34 
litri. Alexandria — 53 litri, Craiova — 32 litri, Călărași — 19 litri, Galați 
— 11 litri. Iași — 18 litri etc.

In multe județe din Transilvania, duminică timpul a fost frumos 
șl s-a putut lucra pe cîmp. Din datele comunicate de organele jude
țene rezultă că in această zi a fost insămintată o suprafață totală de 
43 000 ha, din care 39 000 ha cu porumb. De asemenea, 47 000 
ha au fost pregătite pentru semănat. De ieri dimineață, in 
majoritatea județelor din Transilvania, unde timpul se menține excep
țional de frumos, lucrările au fost reluate cu si mai multă intensitate. 
Iată relatările corespondenților județeni ai „Scinteii".

SATU-MARE. Fiind hotăriți să re
cupereze rămînerea în urmă la semă
natul porumbului, situație determi
nată de ploile abundente din această 
primăvară, oamenii muncii din agri
cultură au lucrat de zor, astfel incit 
suprafața însămînțată pină ieri 
seară se ridică la 52 700 ha, adică 61 
la sută din suprafață prevăzută a se 
însămința cu această plantă. Semă
natul a fost Încheiat la C.A.P. „So
meșul" Satu-Mare. Foieni, Sanislău. 
Petrești și se apropie de sfîrșit Ja 
cooperativele agricole Tășnad, Tăș- 
nadul Nou, Tiream, Ciumești și altele. 
Peste tot se aplică măsurile luate de 
direcția agricolă și unele consilii in- 
tercooperatiste pentru redistribuirea 
tractoarelor si semănătorilor din uni
tățile ale căror terenuri sint mai 
zvîntate. Astfel, au fost dislocate 
tractoarele și semănătorile unităților 
aparținînd de consiliul Negrești-Oaș 
și trimise celor care tac parte din 
consiliul Supur ; iar in cadrul con

siliului Halmeu toate semănătorile 
au fost concentrate in 3 cooperative 
din zona de șes, unde umiditatea 
este mai redusă. Merită evidențiate 
și .eforturile lăudabile din aceste zile 
ale cooperatorilor și mecanizatorilor 
din Doba, Boghiș. Sătmărel, care au 
săpat șanțuri pentru scurgerea ape
lor de pe terenurile ce urmează să 
fie insămîntate cu porumb. După 
exemplul unităților amintite se im
pune ca și in alte unități rămase în 
urmă, cum sînt cele din Valea Vinu
lui, Sîi. Culciu. Cărășeu. Pomi, Bir- 
său si altele, să se acționeze, atît 
pentru combaterea excesului de umi
ditate, cît și pentru grăbirea semă
natului. (Octav Grumeza).

ARAD. Mii de cooperatori, meca
nizatori și specialiști din unitățile a- 
gricole ale județului Arad, la che
marea organelor și organizațiilor de 
partid, au ieșit duminică pe ogoare. 
La capătul zilei bilanțul a consem

nat : s-au insămințat 5 339 ha cu po
rumb, au fost discuite și grăpate 
peste 7 500 ha. Cele mai bune re
zultate s-au înregistrat in unitățile 
din cadrul consiliilor intercoopera- 
tiste Cernei, Sebiș, Vinga, Neudorf 
și Gurahonț. In cursul dimineții de 
ieri, la indicația biroului comitetu
lui județean de partid, organele agri
cole județene au stabilit noi măsuri 
menite să asigure încheierea in cel 
mult două zile a semănatului porum
bului pe întreaga- suprafață. (Const. 
Simion).

TIMIȘ. Duminică, Ia capătul unei 
zile de muncă intensă, a fost con
semnat un succes remarcabil : 
toate unitățile din raza consilii
lor intercooperatiste Topolovățu- 
Mare și Lenauheim, precum și 
în cea mal marte parte a coo
perativelor din raza S.M.A. Timi
șoara, Sinnicolau-Mare. Periam, Va- 
riaș, Biled ș.a. au încheiat semăna
tul porumbului. Această lucrare se 
execută pe ultimele suprafețe și în 
întreprinderile agricole de stat Maș- 
loc, Carani și Recaș. Bilanțul zilei a 
consemnat 15 137 ha teren pregătit și 
13 222 ha semănate cu porumb. In 
vederea terminării, in zilele urmă
toare. a semănatului porumbului și în 
unitățile din zona de deal rămase 
mai în urmă din cauza vremii nefa
vorabile, pe baza indicațiilor birou
lui comitetului județean de partid, in 
cursul nopții de duminică spre luni 
au fost mutate de la stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii din 
șes, care au terminat sau sînt pe ter
minate cu această lucrare, un nu
măr de 268 tractoare, 162 grape cu 
discuri, 29 tăvălugi și 77 de semă
nători SPC-6. (Cezar Ioana).

SALAJ. Munca pe ogoarele jude
țului Sălaj se desfășoară intr-un 
ritm susținut. Duminică, peste 4 000 
de mecanizatori și țărani cooperatori 
au ieșit pe cimp. Ca urmare, au fost 
însămințate aproape 2 000 ha, din care
1 800 ha cu porumb. în același timp 
au fost pregătite 2 700 ha pentru a 
putea fi insămîntate. Țăranii coope
ratori din lp. Sărmășag, Năpradea, 
Pericei, Cuzăplac, Sălățig. Cehu- 
Silvăniei și Hereclean etc. au rea
lizat un mare volum de lucrări de 
bună calitate. (Gh. Rusu).

MARAMUREȘ. Timpul a devenit 
prielnic insămințării porumbului și 
in județul Maramureș. Iată de ce 
cooperatorii și mecanizatorii au ieșit 
duminică în mare număr pe ogoare. 
La cooperativa agricolă din Ulmeni, 
duminică și luni s-au însămințat cu 
porumb 70 de hectare. Pentru zvîn- 
tarea terenurilor mai joase dintre 
Minău și Sălsig, cooperatorii au să
pat șanțuri și răzoare pe o supra
față de 100 ha. Pretutindeni este 
evidentă voința și strădania lucrăto
rilor de pe ogoare de a termina cit 
mai curînd insămînțatul porumbului. 
De aceea se lucrează în schimburi 
prelungite, iar in unele locuri — și 
noaptea. Cu toate acestea încă nu se 
poate atinge ritmul de lucru dorit. 
Avînd in vedere că in județ trebuie 
să șe insămînțeze cu porumb 19 000 
ha, cu o viteză zilnică de cel puțin
2 000 ha pentru a se putea respecta 
perioada optimă, direcția agricolă ju
dețeană solicită trimiterea in jude
țul Maramureș a 100 de tractoare, 
50 de pluguri și 20 de semănători 
SPC-6 din. județele care au încheiat 
însămînțările. (Gheorghe Susa).

J

Diversificarea producției constituie 
pentru siderurgiști o problemă tot 
atît de importantă ca și aceea a 
sporirii cantității de metal. La Hu
nedoara, de pildă, au fost asimila
te în acest an 4 mărci noi de ote
luri destinate fabricării utilajelor și 
instalațiilor care necesită un mare 
grad de rezistență. Noi mărci de o- 
țelurl rapide inoxidabile refractare 
și înalt aliate, solicitate pentru pro
ducția de scule și tablă electrotehni
că, rulmenți și în diverse alte dome
nii, au elaborat, de asemenea, side- 
rurgiștii din Tîrgoviște. Alte rețete 
se află în faza de pregătire, astfel 
că pină la finele acestui an gama 
sortimentelor de oțel va ajunge la 
50. Rezultate demne de relevat în 
domeniul diversificării producției au 
obținut și colectivele de pe platfor
mele oțelăriilor din Galați si Reșița.

(Agerpres)

ALBA IULIA

Noi produse și bunuri 
de larg consuni

ALBA IULIA (corespondentul 
„Scinteii" Ștefan Dinică). — 
Și m acest an, Uniunea jude
țeană a cooperației meșteșugă
rești Alba se preocupă pentru 
continua diversificare a gamei 
produselor realizate în unitățile 
proprii. După cum ne-a infor
mat tovarășul Dumitru Magda, 
vicepreședinte al U.J.C.M. Alba, 
anul acesta cooperația meșteșu
gărească oferă cumpărătorilor 
noi produse și bunuri de larg 
consum. Dintre acestea, amin
tim garniturile de mobilă de bu
cătărie „Banța" (realizată de 
cooperativa meșteșugărească „în
frățirea" Ocna Mureș), garnitura 
„Mureșul" și etajerele din lemn 
lustruit pentru cărți. O gamă 
largă de produse de sezon 
a fost realizată de lucrătorii din 
ramura textile-confecții : trico
taje din fire PNA în diverse 
culori și modele, rochii de pri
măvară și vară, confecții pentru 
copii. Se remarcă, de asemenea, 
noile modele de încălțăminte cu 
motive artizanale. Noutăți sînt 
și in domeniul marochinăriei : 
sacoșe de voiaj, poșete, genți, 
mape din piele și înlocuitori. In 
domeniul artei populare și arti
zanatului sint prezentate noutăți 
inspirate din bogatele zone et
nografice ale județului : ciubă- 
rașe, donițe și suporți pentru 
flori, executate din lemn, piro- 
gravate sau pictate, ceramică. 
Pentru a facilita cunoașterea de 
către public a acestor produse, 
in noul complex meșteșugăresc 
din str. Primăverii din Alba lu- 
lia a fost deschisă o expoziție 
cu aceste produse oferite pentru 
contractare unităților comerciale 
din județ. De asemenea, la ho
telul „Transilvania" a fost or
ganizată o paradă a modei de 
prezentare a noilor produse de 
tricotaje și confecții.

Recent, pe platforma petrochimică Borzești a intrat în funcțiune (în foto
grafie) instalația de alchilamine, modernă și de mare randament

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Preocupări pentru sporirea 
si diversificarea produselor

Valoarea fondurilor fixe din indus
tria alimentară — a fabricilor, com
binatelor și utilajelor — era in 1965 
de 6,6 miliarde lei, în 1970 ajunsese 
la 10 miliarde lei, iar astăzi trece de 
15 miliarde ! Așadar, in zece ani, po
sibilitățile de producere a bunurilor 
de consum curent au crescut — prin 
traducerea în viață a politicii parti
dului de ridicare continuă a nivelu
lui de trai al poporului — de mai 
bine de două ori. Industria alimen
tară este acum reprezentată de obiec
tive noi în toate județele țării : com
plexe de prelucrare a cărnii, lapte
lui, legumelor, fructelor, cereale
lor ș.a.m.d. Numai anul trecut au fost 
date in folosință citeva mari unități 

' de producție : fabricile de produse 
lactate din București, Constanța, 
Cluj-Napoca, Sf. Gheorghe, Oradea și 
Miercurea-Ciuc ; Fabrica de zahăr 
din Roman, cea de prelucrare a so- 
iei din Urziceni, secția de ulei hidro- 
genizat și margarină din Podari, fa
bricile de bere din Miercurea-Ciuc, 
Satu-Mare, Reghin, Galați, Suceava 
și Iași. In anii imediat următori

i— pină; în 1980 — in toate judetele. 
tării vor mai fi dezvoltate sap puse 
în funcțiune alte 70 de obiective' 
22 de secții și fabrici în industria 
cărnii, 20 în industria laptelui, 10 fa
brici de bere ș.a.m.d.

In strînsă legătură cu ritmul rapid 
în care s-a dezvoltat și se dezvoltă 
baza materială a sectorului alimen
tar a fost diversificat sortimentul 
produselor. La Departamentul indus
triei alimentare se aprecia că in a- 
nul acesta numărul sortimentelor de 
produse va depăși cifra de 2 500 ! 
Numai în 1975 sint oferite populației 
încă 69 de noi sortimente.

Inițiativa D.I.A. și a întreprinderii 
proprii de prezentare — de a sonda 
gustul consumatorilor, in fabrici, în 
magazine, cu ocazia expozițiilor — 
a scos în ultimul timp în evidență 
preferințe care au reținut atenția 
specialiștilor. Iată de ce, in perioada 
următoare, procesul de diversificare 
a producției alimentare va ține sea

t

STADIUL INVESTIȚIEI DE LAJIZUGA

Bere — la vară
sau la... iarna viitoare ?
întreprinderea din Azuga nu va fi 

tn stare nici în acest-an să producă 
mai multă bere. De ce ? Pentru că, 
deși i s-au alocat fonduri importante 
de investiții în scopul dezvoltării și 
modernizării capacităților de produc
ție, lucrările nu au fost realizate la 
termen (30 septembrie 1974). Nici 
acum, atit beneficiarul, cit și con
structorul nu întrevăd posibilitatea 
ca în toiul verii. — în iulie sau au
gust — să pună in funcțiune noile o- 
biective din cadrul întreprinderii.

Să vedem mai concret cum s-a a- 
juns la această situație. Șantierul de 
la întreprinderea de bere Azuga s-a 
deschis — notați — în 1972, lucră
rile fiind încredințate Trustului de 
construcții al Ministerului Agricul
turii. Industriei Alimentare si Ape
lor. Constructorii trimiși de trust la 
Azuga au înaintat însă atit de incet 
cu înălțarea obiectivelor îneît la 
termenul final nu materializaseră 
decit jumătate din valoarea investi
ției. In această situație, se impunea 
ca atît beneficiarul — Centrala in
dustrială de bere, spirt si amidon — 
cit si constructorul să ia măsuri fer
me pentru a reduce cît mai mult din 
restanțe. Nu s-a întimplat așa. Drept 
urmare, anul 1975 a găsit investiția 
intr-o situație precară. Abia cind bi
roul Comitetului județean de partid 
Prahova a însărcinat să se ocupe 
direct de această investiție pe ingi
nerul Vasile Chivulescu, primul-vice
președinte al consiliului popular ju
dețean, lucrurile au început să mear
gă mai bine. Dar acest „mers mai 
bine" este departe de a fi mulțumi
tor pentru a se putea recupera mă
car jumătate din timpul pierdut. Nici 
noul termen propus (cu larghețe) de 
minister — 30 septembrie 1975 — 
dacă avem în vedere cele afir
mate de constructor la o recentă 
analiză care a avut Ioc pe acest șan
tier. nu are șanse să fie respectat. 
Cineva a spus textual : „Dacă o să 
putem, vom termina și noi...". De 
altfel, in darea de seamă prezentată 
de ing. Ana Stoica, directoarea 
unității, se arată : „Printr-un act a- 
dițional la contract, constructorul so
licită o valoare de 2 138 400 lei pen
tru realizări in 1976...“.

Ce țin de fapt în loc lucrările pe 
șantierul amintit 7 Sînt greutăți o- 

ma cu mai mare strictețe de evolu
ția gusturilor cumpărătorilor, de- tra
dițiile zonale, de creșterea puterii dc 
cumpărare. S-a constatat, de pildă 
— iar producția ține de pe acum 
seama de această constatare — că o 
mare parte din populație solicită cu 
insistență un sortiment mai bogat de 
preparate și semipreparate culinare. 
De asemenea, se cer și au început 
să se producă mai multe produse die
tetice, produse lactate, vit-aminizate. 
concentrate, produse mixte, slab ca
lorice, degresate, puțin zaharate.

Creșterea producției industriei ali
mentare, diversificarea și îmbunătă
țirea calității produselor au creat po
sibilități șă se înființeze o rețea pro
prie de magazine cu mărfuri alimen
tare. O bună parte din cumpărători 
cunosc unitățile respective pentru că 
ele — în număr de 158 — sint am
plasate in toate județele, testează 
produsele noi și au un profil care a- 
trage publicul larg : magazine spe
ciale pentru desfacerea mezelurilor 
sau brînzeturilor, peștelui sau dul
ciurilor etc. Desigur, ideea înfiinȚă- 
ri'i unei rețele; pj-pprii de unități pen
tru desfacerea bunurilor alimentare 

W Pâr&IferTir’Wțeaua Ministerului 
Comerțului Interior — a fost primită 
de cetățeni cu interesul cuvenit. Și 
pe bună dreptate. La început, aceste 
noi magazine, cu emblema „D.I.A.",' se 
distingeau — și unele cohtinuă să se 
distingă — printr-o aprovizionare și 
o servire exemplare și, deci, aveau 
în peisajul comercial rolul unui" pu
ternic ferment, creau o emulație, 
chemau la întrecere. Din păcate însă, 
unele dintre ele (în special cele din 
orașele mici — Tecuci, Călărași, Ma
cin ș.a.), și-au pierdut din această 
personalitate. Or, atit pentru încer
carea gustului public, cît și pentru 
o mai bună aprovizionare a popula
ției, toate magazinele industriei ali
mentare ar trebui să fie modele bune 
de urmat. ' *

Gh. GRAURE

biective, imposibil de înlăturat ? Nu. 
Utilajele stau de mult în curtea fa
bricii, cerințele pentru materiale, 
cherestea, fier, beton ș. a. sint prac
tic acoperite, efectivele de oa
meni au fost și ele completate. 
Atunci ? Cauzele rămînerii în urmă 
constau în faptul că a existat 
și persistă încă o slabă organi
zare a lucrului. Șantierul nu are 
o conducere stabilă. Șeful de lot 
mai urmărește pe teritoriul județului 
Prahova si alte lucrări. Dirigintele de 
șantier, Gică Miron, spunea’ : „Efecti
vele nu sint aceleași în fiecare zi. 
Oamenii sînt luați sau pleacă ei sin
guri de la lucru. Uneori, simbăta. nu 
se lucrează, iar luni, de asemenea. 
Nici gînd să fie folosite „capetele de 
săptămînă". Si în loc să ia măsuri, 
constructorul se văicărește că fluc
tuația personalului e mare...". Men
torul de utilai a atras și el atenția că, 
dacă lucrurile continuă așa. se creea
ză „timpi morți" și în sectorul mon
taj. „Trebuie să ni se asigure front 
de lucru, in primul rind. la corpul de 
fermentație A. Ni s-a spus că la 28 
februarie. totul va fi gata pentru 
montaj. Dar iată, siiltem in luna a- 
prilie și constructorul mai lucrează".

Se cuvine să arătăm că beneficia
rul are si el o mare vină pentru men
ținerea ritmului slab de lucru pe șan
tier. El nu s-a dovedit un factor acțiv 
în coordonarea execuției investiției. 
In loc să colaboreze fructuos, benefi
ciarul, constructorul și proiectantul' 
poartă discuții interminabile, uneori 
contradictorii, care împiedică unirea 
eforturilor in soluționarea diferitelor 
probleme. Această situație este cu
noscută, după cum ne-a spus repre
zentantul centralei industriale de re
sort, Constantin Covali, atit la cen
trală, Ia Departamentul industriei ă- 
limentare, cît și Ia ministerul de re
sort.

Ministerul Agriculturii, Industriei 1 
Alimentare și Apelor are datoria să 
intervină operativ, să pună ordine in 
organizarea execuției lucrărilor pe fr
eest șantier. •

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii"
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Obiective educative 
in viața muzicala

din județe
întregii activități des- 
compozitori și muzico-

Tudor Jarda, Ga-

Programul 
fășurate de __ ______ _____
logi in etapa actuală, fundamentat 
pe ideile cuprinse in documentele 
Congresului al XI-lea al P.C.R., are 
ca finalitate participarea intensă și 
profundă a artei sonore la procesul 
de educare și formare a omului nou, 
cu o conștiință înaintată, cu o boga- 

I tă viață spirituală, cu un larg orizont 
' estetic. în sensul acestor convingeri, 
Uniunea compozitorilor îndrumă toa
te talentele creatoare din țara noastră 
pe drumul împlinirii nobilei misiuni 
cu care se identifică muzica astăzi.

Activitatea desfășurată în filialele 
și cenaclurile Uniunii compozitorilor 
— caracterizată prin aspecte unitare 
de conținut și de program estetic — 
se distinge însă prin particularită
țile legate de specificul personalită
ților care o, reprezintă, precum și de 
complexul vieții social-culturale care 
pulsează în perimetrul respectivei 
localități. Să notăm activitatea unor 
maeștri cu îndelungată experiență 
creatoare, cum sînt compozitorii Si
gismund Toduță, “ ‘ - - -
briei Jodal și Max 
Eisicovici, muzi
cologii Romeo 
Ghircoiașiu . și 
Ștefan Lakatoș
la Cluj-Napoca, 
compozitorul Fi
laret Barbu, com
pozitorul si diri
jorul Nicolae Bo
boc și compozito
rul loan Crișan la 
Timișoara. Koz- 
ma Geza la Tg. Mureș, compozitorul 
și dirijorul Franz Xaver Dressier la 
Sibiu, compozitorul și dirijorul Nor
bert Petri la Brașov ș.a. De aseme
nea, trebuie relevat aportul genera
țiilor de compozitori și muzicologi 
care ating astăzi maturitatea (Zoltan 
Aladar la Tg. Mureș, Cornel Țăranu, 
Vasile Herman, Emil Simon la Cluj- 
Napoca, Remus Georgescu la Timi
șoara), ca și contribuția remarcabilă 
a tinerelor talente.

Dezvoltind tradițiile culturii noas
tre muzicale naționale, precum și va
lorile folclorice specifice locale, mu
zicienii care activează în filialele și 
cenaclurile Uniunii compozitorilor 
se disting prin anumite predilecții și 
afinități care nuanțează bogat ten
dințele de ansamblu ale creației și 
muzicologiei românești contempora
ne. Este de observat astfel efortul 
rodnic al muzicienilor din Cluj-Na
poca, Iași și Tîrgu-Murcș de a reali
za o largă sinteză a gindirii artistice 
și a mijloacelor de expresie proprii 
timpurilor noastre, aducind în această 
direcție o contribuție originală. O 
preocupare susținută s-a făcut remar
cată la Cluj-Napoca și Craiova pen
tru culegerea și studiul tezaurului 
folcloric regional, pentru adîncirea șl 
popularizarea experienței marilor e- 
tape ale istoriei muzicii de la pre
clasici și baroc, pînă la arta nlodernă 
și contemporană universală și națio
nală, preocupare care; a, lărgit ori
zontul creatorilor și teoreticienilor. 
Strădanii apreciabile se constată la 
Timișoara, Iași și Brașov în direcția 
educației muzicale de masă, precum 
și în scopul atragerii spre activitatea 
componistică și muzicologică a unor 
tinere cadre pedagogice și artistice 
dtn localitate. în felul acesta, rolul 
filialelor și cenaclurilor în ridicarea 
vieții spirituale din fiecare județ de
vine tot mai eficient, iar comunica
rea lor cu masele, cit publicul larg 
devine tot mai directă, mai cuprin
zătoare.

Cum arătam, participarea directă 
a compozitorilor și muzicologilor la 
activitatea de educație muzicală pro
fesională și de masă, Ia desfășurarea 
unor evenimente artistice ca „Toam
na muzicală clujeană", „Săptămîna 
muzicii românești" la Iași, „Zilele

DE LA C.E.C.
Casa de Economii și Con- 

semnațiuni face cunoscut că tra
gerea la sorți pentru luna apri
lie a.c. a obligațiunilor C.E.C. va 
avea loc în Capitală (sala Clu
bului finanțe-bănci, str. Doam
nei nr. 2), miercuri 30 aprilie 
a.c., ora 16,30.

Carnet cultural
OMAGIU ZILEI

DE 9 MAI
• în cadrul programului de 

manifestări politico-educative și 
cultural-științifice ce se desfă
șoară în județul Maramureș, la 
casa de cultură din orașul Cav- 
nic, în comunele Moisel și Șom- 
cuta Mare au avut loc simpozi
oane ale tineretului cu partici
parea unor veterani din războiul 
antifascist și a unor membri ai 
filialei de științe istorice, care 
au vorbit despre vitejia ostași
lor noștri, despre jertfele date 
de poporul român în numele li
bertății, păcii și dreptății. Cu 
acest prilej, elevii din Moisei au 
dat glas Baladei lui Tomoioagă, 
care evocă evenimentele anului 
1944. La monumentul ostașului 
român din Baia Mare, în cadrul 
acelorași manifestări, unitatea 
de pionieri de la Școala gene
rală nr. 12 a organizat o evo
care istorică, urmată de lumi
narea cravatei roșii celor mai 
țineri pionieri. (Gheorghe Susa).

o La casele de Cultură și că
minele culturale din Teleorman 
au loc numeroase manifestări 
cultural-artistice consacrate zi
lei de 9 mai. La Sfințești, co
muna natală a eroului Eftimle 
Cr-oitoru, formația de teatru a 
căminului cultural a prezentat 
piesa „Eftimie Croitoru" de Ma
rin Mocanu. Programul a fost 
completat cu un recital de poe
zie patriotică și revoluționară. 
(Ion Toader).

• Filiala Arad a asociației fi- 
lateliștilor din Republica Socia
listă România a prezentat in 
cadrul expoziției filatelice con
sacrate celei de-a XXX-a ani
versări a victoriei asupra fas
cismului, organizată la Eisen
berg. în Republica Democrată 
Germană, 400 foi de exponate. 
(Constantin Simion).

muzicale ale orașului Tg. Mureș", 
„Festivalul de muzică de cameră" de 
la Brașov, „Primăvara muzicală ti
mișoreană", „Pontica" este de na
tură să lărgească orizontul creatori
lor șl oamenilor de știință muzicală 
Care aprofundează și pe această 
cale cerințele estetice ale actualității, 
în vremea din urmă, la Cluj-Napoca, 
Iași și Brașov au avut loc dezbateri 
teoretice la un nivel remarcabil pe 
teme esențiale privind înscrierea mu
zicii noastre în contemporaneitate.

Totodată, colaborarea strinsă a 
membrilor Uniunii compozitorilor cu 
orchestrele simfonice, cu ansamblurile 
de cameră, teatrele muzicale și stu
diourile locale ale Radioteleviziunii 
române și-a dovedit utilitatea, in 
sensul stimulării creației în funcție 
de nevoile reale și variate ale vieții 
de concert și spectacol din diferitele 
zone sau localități, 
toare în acest 
muzicii de operă, 
tacolelor de cintece 
datorită colaborării 
clujeni și ieșeni

din
artistic

Este edifica- 
sens afirmarea 

balet, a spec- 
și dansuri 

compozitorilor 
cu teatrele din 
localitate, a com
pozitorilor 
Tg. Mureș cu an
samblul 
„Mureșul" sau a- 
firmarea creației 
de operetă sti
mulată de Teatrul 
muzical din Bra
șov. Prin conlu
crarea cu forma
țiile corale din lo
calitate, compo

zitorii din Timișoara, Tg. Mureș, 
Cluj-Napoca șl Iași îmbogățesc mu
zica de gen cu lucrări de factură va
riată, de la cîntecul de masă cu ca
racter militant-patriotic, pînă la pie
se de amploare în genul madrigalu
lui, cantatei etc.

Relevînd succesele dobîndite în do
meniul creației și activității teoretice 
muzicale ale membrilor uniunii care 
activează în diferite centre, conside
răm necesar să subliniem, totodată, 
ca fiind de imediată importanță, ori
entarea eficientă a forțelor creatoare 
spre împlinirea obiectivelor funda
mentale ale muzicii noastre. Avem în 
vedere îndeosebi elaborarea unui plan 
tematic 'adecvat cerințelor de reper
toriu în domeniul muzicii simfonice, 
de cameră și pentru teatru, inspira
tă din subiectele generoase ale în
făptuirilor prezente și din bbgatul 
trecut de luptă al poporului. Fieca
re filială trebuie să organizeze dez
bateri vii, fructuoase pe teme de 
creație, despre legătura compozitori
lor cu viața, despre participarea e- 
fectivă a acestora la înflorirea vie
ții cultural-artistice locale, despre 
modalitățile concrete prin care pot 
sprijini arta amatoare. Este timpul 
să se acorde o mai mare atenție mu
zicii ușoare, de estradă și fanfară, 
genuri care nu-și au încă reprezen
tanți de notorietate, domenii unde 
solicitările sînt vii și permanente. 
La cercurile de „Prieteni ai muzicii" 
din marile întreprindeți se pot or
ganiza „dialoguri" despre muzică con
temporană, compozitorii fiind chemați 
să sprijine activitatea culturală de 
masă, să recomande pentru reperto
riul brigăzilor de agitație cele mai 
inspirate partituri, să îndrume efor
turile de promovare a acestora.

în cadrul Uniunii compozitorilor, 
activitatea filialelor și a cenaclurilor 
sale demonstrează că ceea ce unește 
într-un efort comun pe toți compo
zitorii și muzicologii, deschizîndu-le 
largi perspective de afirmare, sînt 
conștiința patriotică și umanistă, cre
zul militant în direcția unei arte 
chemate să transpună sonor idea
lurile. elanul și aspirațiile națiunii 
noastre socialiste, contribuind astfel 
la dezvoltarea conștiinței noi.

Dr. Vasile TOMESCU

Cu acest prilej, Casa de Eco
nomii și’ Consemnațiuni va a- 
corda 5.917 cîștiguri (cu valori 
cuprinse intre 50.000 și 800 Iei) 
in sumă totală de 5.749.000 lei. 
Cei interesați sînt invitați să ia 
parte la această tragere la sorți.

SPECTACOL DEDICAT 
FRUNTAȘILOR 

IN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Este genericul suitei de ma
nifestări culturalreducative ini
țiate de Comitetul de cultură și 
educație socialistă al județului 
Suceava în colaborare cu consi
liul județean al sindicatelor, in 
sprijinul stimulării întrecerii 
socialiste pentru realizarea ac
tualului cincinal înainte de ter
men. Ampla acțiune a debutat 
zilele trecute în comuna Dum
brăveni cu spectacolul muzical 
cbregrafic „Slăvim eroii recol
telor bogate", dat în cinstea lu
crătorilor cooperativei din lo
calitate, care a primit recent ti
tlul de Erou al Muncii Socialiste.

în cadrul unei manifestări si
milare, la Filatura de fh și Cl- 
nepă din Fălticeni s-a organi
zat o expoziție de fotografii și 
o alta de schițe, portrete și cro
chiuri cu aspecte din munca 
colectivului, au avut loc mo
mente literare și muzicale la 
care și-au adus contribuția 
poeți șl artiști plastici suceveni. 
(Gheorghe Parascan).

„CINTĂM PRIMĂVARA 
ȚĂRII"

La Pitești s-a inaugurat cea 
de-a 6-a ediție a tradiționalelor 
manifestări „Primăvara cultu- 
ral-sportivă piteșteană". Cu a- 
cest prilej a fost prezentat un 
spectacol muzical : „Cîntăm pri
măvara țării". în zilele ce ur
mează. programul include se
siuni științifice, expuneri și 
simpozioane pe teme cuprinse 
in documentele Congresului al 
XI-lea, zile dedicate muncii po
litice de masă, poeziei, artei, 
dansului, sportului de masă. 
(Gh. Cîrstea).

îndeplinirea obiectivelor stabili
te de Congresul al XI-lea al parti
dului în domeniul învățămîntului 
implică profunda sa integrare cu 
cercetarea și producția. în mod 
firesc, asigurarea unei corespon
dențe tot mai depline între procesul 
de pregătire a viitorilor specialiști 
și cerințele actuale și de perspectivă 
ale economiei noastre socialiste 
constituie în momentul de față o 
preocupare primordială a tuturor 
factorilor și forurilor care au res
ponsabilități în acest domeniu. în 
spiritul indicațiilor date de condu
cerea superioară de partid și de stat, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ministerul Educației și 
învățămîntului a elaborat măsuri 
concrete privind îmbinarea organică 
a instruirii teoretice cu activitatea 
direct productivă, 
iar problemele in
tegrării, ale pre
gătirii practice 
complexe a stu
denților fac, în 
continuare, obiec
tul unor susținu
te dezbateri și 
schimburi de ex
periență ce aduc 
în atenție noi căi 
și soluții de cel 
mai viu interes.

în acest con
text, ne propu
nem să supunem 
atenției cîteva as
pecte privind in- 
vățămîntul tehnic 
superior de scurtă 
durată, respectiv 
pregătirea și ro
lul în producție 
al subinginerilor. 
Hotărîrea plena
rei C.C. al P.C.R. 
din 18—19 Iunie
1973 consacrată învățămîntului cu
prinde — alături de alte orientări șl 
directive importante — o serie de 
prevederi menite să asigure dezvol
tarea într-un ritm mai accelerat a în
vățămîntului superior de scurtă du
rată, ca și precizarea rolului, a atri
buțiilor specialiștilor absolvenți ai a- 
cestei forme de învățămînt. Deși pre
vederile respective au fost înde
plinite în esența lor, în practică apar 
anumite aspecte care solicită clari
ficări șl reglementări mai exacte.

învățămîntul tehnic superior da 
scurtă durată este chemat să răs
pundă unor cerințe exprese ale dez
voltării economice a țării, pregătind 
specialiști apți să conducă nemijlocit 
activitatea de producție, exploatare 
șl întreținere într-o secție, atelier 
sau șantier. în consecință, paralel 
cu dobîndirea unui bagaj de cunoș
tințe teoretice esențiale pentru spe
cialitatea sa, subinginerul trebuie să 
primească îndeosebi o pregătire teh
nică legată direct de exigențele și 
particularitățile unui anumit dome
niu al practicii productive. Secțiile 
de subingineri ale Institutului de 
construcții — ca și ale altor institute 
de învățămînt tehnic superior — își 
orientează activitatea tocmai spre 
ridicarea eficienței pregătirii practi
ce a viitorilor absolvenți, în așa fel 
îneît aceștia să poată conduce efec
tiv, conform profilului lor, anumite 
procese de producție. în acest scop, 
practica studenților din secțiile res
pective se desfășoară acum ținîndu-se 
seama de imperativele unei specia
lizări precise.

Consultarea permanentă a oamenilor muncii
(Urmare din pag. I)
unele aspecte ale sistematizării loca
lității amintite, precum si ale punerii 
în valoare, intr-un mod cit mai com
plex, a apelor termale, într-un cadru 
arhitectural plăcut și util.

în altă ordine de idei, relevăm 
activitatea pentru pregătirea con
dițiilor necesare realizării sar
cinilor din viitorul cincinal. Și 
pentru rezolvarea acestor pro
bleme sînt antrenați, de către 
organizațiile de partid, muncitorii și 
specialiștii, sînt promovate inițiative
le valoroase. Intre acestea se numă
ră inițiativa lansată de comitetul de 
partid al Combinatului pentru pre
lucrarea lemnului din Oradea — 
„Fiecare specialist să realizeze un 
studiu prin aplicarea căruia să se 
obțină o eficientă echivalentă cu 
retribuția lui pe timp de un an". 
Aplicarea ei în combinat a per
mis. anul trecut, ca remunerarea în
tregului personal TESA să se facă 
din economiile realizate prin pune
rea în practică a unor studii cu ca
racter aplicativ. Anul acesta, o altă » 
acțiune desfășurată în aceeași unita
te. sub denumirea „P “ 9 000 000“ — 
constînd în elaborarea unor studii 
privind perfecționarea procesului de 
producție de către colective de spe
cialist!. care să aducă un spor de 
eficientă in valoare de cel puțin 
9 000 000 de lei — a fost îmbrățișată 
de cadrele din combinat. De ase
menea. acțiunile întreprinse pe baza 
chemării conferinței organizației 
iudetene de partid Bihor „Fie
care muncitor, in timpul legal de 
lucru, să realizeze o producție su
plimentară de cel puțin 100 lei lu
nar". va însemna pe județ un spor 
de producție de peste 80 milioane 
lei. iar materializarea inițiativei 
„Flecare muncitor să realizeze eco
nomii la materii prime si materiale, 
combustibil si energie. în valoare de 
50 lei lunar", poate conduce la 
substanțiale economii suplimen
tare. în agricultură se desfă
șoară o intensă muncă pentru apli
carea în viată a unor valoroase ini
tiative si măsuri care vor determina 
în acest an obținerea în plus a 8 000

t V
PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba germană. 
9.00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 File' de dicționar.
12.25 Telex.
16,00 Curs de limba rusă.
16.30 Curs de limba engleză. 
17,00 Telex.
17,05 Expediție de vinătoare : Va

lea Argeșului.
17.25 Legile țârii — legile noastre!
17.35 Cintece și jocuri populare.
17.55 Algoritm TV — enciclopedie 

pentru tineret.
16.25 Gala maeștrilor : Tenorul 

Valentin Teodorian.
19.00 Itinerar japonez.
10,20 1001 de seri.,
19.30 Telejurnal.
20,00 Muzică ușoară.
30,10 Pagini glorioase din istoria 

patriei.
20,40 Ciclul „Istoria comediei" — 

„Jocul dragostei șl al lntîm- 
plărli" de Marivaux.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru copil : 
„Daktari".

20.25 Anotimpurile anului.
20.35 Baladă pentru acest pămînt: 

Slătloara.
20,50 Telex.
20.55 Film attistlc : „Serata". Pro

ducție a studioului „Bucu
rești".

Rezultatele sînt bune, fără a ne 
mulțumi însă pe deplin. Institutul 
nostru este preocupat, în continuare, 
de problemele pe care le ridică adap
tarea procesului de Integrare la spe
cificul muncii în construcții, ținîn- 
du-se seama de condițiile șantieru
lui, unde activitatea nu are continui
tatea și desfășurarea riguroasă, pe 
baza unei tehnologii stricte — pro
prie muncii din întreprinderile in
dustriale, laboratoare etc. Evident, în 
această privință trebuie căutate so
luții adecvate.

Fără a ignora necesitatea unor 
perfecționări, putem afirma — pe 
baza informațiilor de care dispunem 
— că absolvenții secțiilor de subingi
neri ale Institutului de construcții 
se achită, în genere, cu succes de sar
cinile de producție primite la locu

PUNCTE DE VEDERE

Exigente actuale 
ale invătămlntului superior 

de scurtă durută 
în vederea creșterii rolului subinginerilor

rile de muncă unde au fost repar
tizați. în virtutea acelorași informa
ții, trebuie să semnalăm însă că fo
losirea acestor absolvenți nu este în
totdeauna pe măsura pregătirii lor. 
Din pricina persistenței unor necla
rități privitoare la atribuțiile, la 
locul subinginerului în ierarhia 
tehnicienilor care lucrează pe șan
tiere sau în institutele de proiec
tare, valorificarea eficientă, in pro
ducție, a cunoștințelor acumulate de 
absolvenții secțiilor de subingineri 
este pusă, adeseori, sub semnul în- 
timplătorului.

Au fost cazuri cind întreprinderile 
au solicitat repartizarea de absolvenți 
ai unei secții de subingineri fără â 
cunoaște exact specificul secției res
pective și — implicit — fără a-1 pu
tea utiliza pe acești absolvenți con
form pregătirii lor ; au fost cazuri in 
care sarcinile încredințate subingine- 
rilor presupuneau o calificare medie, 
net inferioară competenței lor reale, 
în loc să se ocupe, de pildă, de pro
blemele organizării șantierului, de 
urmărirea execuției, subinginerul 
constructor este uneori asimilat cu 
un șef de echipă sau este folosit „la 
toate", cu un randament scă
zut. Or, de-a lungul celor trei ani 
de studiu, subinginerii constructori 
dobîndesc o formație superioară pre
dominant tehnologică, care le confe
ră calitatea de a conduce indepen
dent lucrări de construcții și insta
lații curente de orice volum, con
form unei specializări precis deter
minate. Paralel cu asigurarea — în

vitei, peste 100 000 hi lapte. 45 700 
purcei si 4 000 tone carne.

Aș mai aminti, în acest sens, de 
consultarea inițiată de biroul jude
țean de partid cu specialiștii din 
agricultură și de organizarea unei 
dezbateri in cadrul stațiunilor pen
tru, mecanizarea agriculturii de la 
Episcopia Bihorului, cu privire la 
posibilitatea asigurării pe plan local 
a unor mijloace de mecanizare, și 
piese de schimb. De asemenea, pen
tru a sprijini organizațiile de partid 
să asigure un dialog neîntrerupt cu 
oamenii muncii, au fost organizate 
schimburi de experiență între secre
tarii de partid ai organizațiilor de 
bază din întreprinderile și unitățile 
agricofe.

— Cum se asigură creșterea 
rolului organizațiilor de partid 
din unitățile economice pentru 
bunul mers al producției ?

— Abordînd această latură a acti
vității de partid, avem în vedere un 
proces legic, strîns legat de întărirea 
capacității de influențare a maselor, 
de convingere a oamenilor, proces 
care se reflectă și se măsoară, în. 
ultimă instanță, în bunul mers al în
tregii munci din fiecare unitate eco
nomică. în funcție de specificul sar
cinilor fiecărei organizații de partid 
în parte, se adoptă măsuri diferen
țiate, care urmăresc un scop precis. 
Dar, pentru creșterea rolului organi
zațiilor de partid în asigurarea 
bunului mers al producției a fost și 
rămîne hotărîtor exemplul de mun
că și viață pe care îl oferă fiecare 
comunist. Pilda celor mai buni din
tre noi, care-și asumă sarcinile cele 
mai grele și mai importante din pro
ducție, care se dovedesc oameni in
tegri și în afara întreprinderii, antre
nează si pe cei din jur la o atitudine 
demnă, responsabilă. Tocmai de a- 
ceea. promovarea atitudinii înainta
te fată de muncă și societate, a prin
cipiilor și normelor înscrise în Codul 
etic comunist prin multiple căi. dar 
îndeosebi printr-o muncă politico- 
educativă vie, directă, printre oa
meni se situează in rîndul obiecti
velor fundamentale urmărite de or
ganizațiile de partid, ca și în con
ducerea de către acestea a organiza
țiilor de sindicat. U.T.C. și de femei. 
No preocupă de asemenea extinde
rea experienței înaintate — ca, de 
pildă, a organizațiilor de partid de 
la întreprinderea „Alumina" din O- 
radea și cooperativa agricolă de pro
ducție Săcueni, recent distinse cu 
„Ordinul Muncii" și, respectiv, cu ti
tlul de „Erou al Muncii Socialiste", 
precum și a altor unități unde în
treaga activitate de partid se desfă
șoară la un nivel calitativ superior.

— Ce măsuri concrete se apli
că pentru întărirea dtsciplinei, 
factor de prim ordin in creș
terea capacității de acțiune a 
organizațiilor de partid ?

— Bihorul are o tradiție industria
lă mal veche si. firesc, în fabrici și 
uzine există colective muncitorești 
bine sudate. Dar divetsificarea pro
ducției, înființarea de noi unități e- 
conomice au determinat creșterea nu
mărului de angajați, în cea mai mare 
parte din rîndul tinerilor proveniți 
din mediul rural. în acest context, 
atenția și preocuparea permanente 
pentru formarea conștiinței muncito
rești, pentru imprimarea unei ferme 
discipline de producție sînt o sarci
nă mereu în atenție atit în colecti
vele mai vechi, cît și în cele nou 
create.

Analizînd în biroul județean și 
într-o plenară din luna februarie ac
țiunile desfășurate de organele și or
ganizațiile de partid in această direc
ție, relevînd succesele, am supus tot
odată unei aspre critici o serie 
de neajunsuri, lipsa de preocupa
re a Unor organe și organizații de 
partid, a unor comitete ale oameni

tr-un timp mai scurt — a unor cadre 
tehnice necesare economiei naționa
le, pregătirea subinginerilor este me
nită astfel, totodată, să-l degreveze 
pe ingineri de anumite atribuții.

Evitarea, preîntîmpinarea neajun
surilor de genul celor amintite mai 
sus fac necesară, așadar, reglemen
tarea de către forurile competente a 
situației specialiștilor pregătiți prin 
forjnele învățămîntului de scurtă du
rată, elaborarea unui „statut" — ne
cesitate subliniată și în Hotărirea 
C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973. 
în aceeași ordine de idei credem că 
ar trebui reexaminată și problema 
titulaturii absolvenților acestor for
me de învățămînt. Au fost formula
te propuneri în această direcție, iz- 
vorîte nu din considerente de ordin 
formal, ci tocmai din necesitatea de 

a se preciza — 
inclusiv prin ti
tulatura obținută 
la absolvire — 
funcția si res
ponsabilitatea în 
producție a teh
nicienilor pregă
tiți în învătămîn- 
tul superior de 
scurtă durată. 
Personal. sub
scriem la păre
rea că titlul de 
inginer conduc
tor (prin analo
gie cu acela de 
arhitect conduc
tor). ar defini ni
velul de pregăti
re și atribuțiile 
specialistului for
mat în, cursurile 
de 3 ani — mai 
exact decît cel 
de „subinginer" 
(denumire ce era 
dată absolvenților 

fostei „școli de conductori și subin
gineri", care forma tehnicieni cu pre
gătire medie) — urmînd ca actualii 
ingineri, respectiv absolvenții cursu
rilor de 5 ani, să obțină titlul de ingi
ner diplomat. Această nomenclatură 
este folosită astăzi într-un număr de 
țări. Pe de altă parte, socotim opor
tună reexaminarea actualelor preve
deri, care nu oferă unor clemențe 
valoroase din rîndurile absolven
ților învățămîntului superior de 
scurtă durată posibilitatea de a-și 
completa studiile, perfecționîndu-și 
pregătirea profesională. Am propune, 
în acest sens, ca în funcție de media 
obținută la absolvire și de rezultatele 
obținute în 3—4 ani de activitate în 
producție, subinginerii să poată urma 
— dînd examene de diferență și în 
limita unor locuri disponibile — 
cursurile secțiilor inginerești. Ar fi 
o măsură care ar avea, incontestabil, 
și un important rol stimulativ.

Am prezentat succint cîteva pro
bleme a căror rezolvare poate con
tribui — asociindu-se măsurilor pen
tru perfecționarea continuă a proce
sului de școlarizare — la ridicarea 
învățămîntului tehnic superior de 
scurtă durată la înălțimea exigențe
lor actuale, la integrarea mai rapidă 
si mai ftrmă, mai eficientă. în pro
ducție a absolvenților acestei forme 
de invățămint.

Dr. lncj. Mircea IEREMIA 
Institutul de construcții București

lor muncii pentru respectarea nor
melor de ordine și disciplină. Măsu
rile adoptate sînt menite să ducă la 
înlăturarea formalismului în munca 
politică de masă, să mobilizeze pe 
toti comuniștii la sprijinirea tineri
lor muncitori pentru obținerea unor 
rezultate superioare în producție, la 
instaurarea unui climat general de 
ordine și disciplină, exprimat în gri
ja pentru folosirea integrală a capa
cităților si utilajelor, a timpului de 
lucru, pentru a'părarea avuției socia
liste. Milităm pentru extinderea ex
perienței Comitetului municipal de 
partid Oradea, care organizează 
dezbateri la locurile de muncă, cu 
participarea tuturor factorilor de răs
pundere din întreprinderi, ori de cite 
ori se ivesc manifestări de indisci
plină. Popularizăm, de asemenea, 
metodele de muncă ale comitetului 
de partid de la întreprinderea 
de bauxită Dobrești, unde rezul
tatele în producție, participarea 
la lucru și gradul de folosire 
a utilajelor sînt urmărite zilnic, 
prin grafice individuale și pe e- 
chipe, cu ajutorul acestora desfășu- 
rindu-se o largă muncă politică. Me
tode eficiente se dovedesc a fi și 
scrisorile trimise periodic familiilor 
unor muncitori, consiliilor populare 
din localitățile de origine ale nave
tiștilor. prin care se aduc mulțumiri 
sau, eventual, critici celor în cauză, 
ca și emisiunile speciale ale stațiilor 
de radioamplificare etc.

— Subliniați cîteva din pro
blemele de producție a căror re
zolvare este condiționată de 
contribuția ministerelor ori a 
altor organizații economice cen
trale.

— Consider că Bihorul s-a bucurat 
de un real sprijin din partea minis
terelor și celorlalte organe economice 
centrale in rezolvarea a numeroase 
probleme. Nu ne îndoim că și în 
acest ultim an, al actualului cincinal 
ne vom bucura de același ajutor. A- 
ceșta ne este necesar mai ales din. 
partea ministerelor minelor, petro
lului și geologiei, industriei construc
țiilor de mașini grele, industriei con
strucțiilor de mașini-unelte și elec
trotehnicii. economiei forestiere și 
industriei materialelor de construcții, 
ale căror unități din județ nu au 
reușit încă să contracteze cu furni
zorii o bună parte din utilajele teh
nologice ce trebuie achiziționate în 
acest an. Ne bizuim, de asemenea, 
pe sprijinul ministerelor si centra
lelor pentru a aduce în circuitul pro
ductiv importantele rezerve de ca
pacități existente în diferite unități 
industriale de pe raza județului — 
evidențiate cu prilejul unei acțiuni 
organizate în acest an de comitetul 
județean de partid împreună cu or
ganizațiile de partid și comitetele oa
menilor muncii. Totodată, sperăm că, 
prlntr-o și mai strînsă colaborare 
și o conlucrare mai elastică în
tre organele județene și organele 
centrale, lucrările pentru noile obiec
tive se vor desfășura într-un ritm 
corespunzător și vor fi date in folo
sință la termenele prevăzute.

Am relevat doar cîteva aspecte ale 
preocupărilor organelor și organiza
țiilor de partid din Bihor pentru 
realizarea sarcinilor economice, pre
cum și unele initiative și experiențe. 
Avem asigurate toate condițiile pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce ne re
vin. Organizațiile de partid își vor 
amplifica eforturile pentru a desfă
șura o activitate tot mai eficientă în 
sprijinul producției, pentru a ridica 
întreaga lor activitate la nivelul exi
gențelor celui de-al XI-lea Congres 
al partidului.

Convorbire consemnată de 
Dumitru GAȚA 
corespondentul „Scînteii”

Raliul consacrat Zilei Victoriei
Raliul automobilistic internațional, 

consacrat sărbătoririi a 30 de ani de 
la victoria asupra fascismului, și-a 
încheiat duminică traseul străbătut în 
țara noastră. Participantii la raliu 
(echipaje din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, Repu
blica Socialistă România, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară și U.R.S.S.) au 
străbătut pînă acum circa 7 000 kilo
metri pe itinerarul Moscova-Kiev- 
Chișinău-Varna-Sofia și în tara 
noastră pe ruta București-Sibiu- 
Cluj-Napoca-Baia Mare-Satu-Mare- 
Oradea.

La Oradea, delegațiile participante 
la raliu au depus coroane de flori la 
Monumentul ostașului român elibe
rator din Piața 23 August și la Mo
numentul eroilor sovietici din Piața 
Republicii. Apoi, alături de mii de 
locuitori al municipiului, au luat par
te la un miting consacrat zilei de 
9 Mai.

După cum s-a relatat in ziarele a-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

RUGBI

Victoria ratată la București trebuie realizată la Madrid
In fneciul Inaugural al sezonului, 

rugbiștii noștri au intîlnit duminică, 
la București, selecționata Italiei. O 
partidă oficială la fel de importantă 
pentru ambele formații, interesate în 
obținerea unei poziții cît mai bune 
în clasamentul campionatului euro
pean F.I.R.A. Cum se știe, selecțio
nata României — victorioasă în 
toamnă în fata redutabilei echipe a 
Franței — avea (și are încă 1) șanse 
serioase la cucerirea titlului conti
nental. Totuși, draw-ul cu rugbiștii 
italieni. In primul rînd însăsi com
portarea de ansamblu a formației 
noastre au constituit o surpriză pen
tru spectatori si specialiști. E adevă
rat. condițiile de ioc (teren alunecos, 
ploaie continuă, frig, minge greu 
controlabilă) nu au permis jucători
lor să-și dovedească integral capaci
tatea tactică și cu atit mai puțin 
să-si etaleze calitățile tehnice. Ni
meni. firește, nu se aștepta ca. în 
asemenea situație, nivelul jocului să 
fie deosebit de ridicat. Dar, ceea ce 
a impresionat neplăcut a fost faptul 
că — deși condițiile de ioc au fost 
egale — cei ce s-au comportat mai 
slab au fost sportivii noștri. Lipsa de 
decizie si de forță, greșelile nume
roase (în special la pasarea si prin
derea balonului), ca și „ziua slabă" 
a lui Durbac (ne referim la ratarea 
cîtorva ocazii de transformare) au 
făcut ca oaspeții să conducă cu 3—0 
o bună perioadă din meci. De altfel.

Sportivi români peste hotare
Tenismanul român Ilie Năstase a 

cîstigat turneul international de la 
Madrid. învingîndu-1 în finală cu 
7—6, 6—1. 2—6. 6—3 pe spaniolul Ma
nuel Orantes. Acesta este al treilea 
turneu international eîștigat conse
cutiv de Năstase în ultimele săptă- 
mini. El terminase învingător și în 
competițiile de la Barcelona și Va
lencia.

CAMPIONATELE EUROPENE DE 
LUPTE GRECO-ROMANE au conti
nuat luni în orașul' vest-german Lud
wigshafen. în turul doi la categoria 
48 kg, românul C. Alexandru l-a în
vins prin descalificare pe polonezul 
Kosinski. în cel de-al treilea tur, C. 
Alexandru a ciștigat prin tuș meciul 
cu grecul Ventas. în limitele cate
goriei 57 kg. I. Dulică a obținut vic
toria prin descalificarea Iui Lackhar 
(Maroc), iar în turul următor, cel de 
al treilea, l-a făcut tuș pe bulgarul

COMPETIȚII
FOTBAL. Divizia A, etapa a 

XXVI-a : F.C. Galați — Dinamo
2—1, Politehnica Timișoara — A.S.A.
1— 1, Universitatea Craiova — U.T.A.
2— 1, Politehnica Iași — F.C.M. Re
șița 5—4, Olimpia — Steagul roșu
2— 1, F.C. Chimia — Steaua 2—0, 
Sportul studențesc — F.C. Argeș
3- 3, Jiul — C.F.R. 3—1, „U“ Cluj — 
F. C. Constanța 4—0. în clasament 
conduce Dinamo (39 p), urmată de 
A.S.A. (31) și Universitatea Craiova 
(30). Etapa a XXVII-a se va desfă
șura duminică, 4 mai. Meciul Steaua 
— Universitatea Craiova va avea loc 
simbătă, 3 mai, de la ora 17. 

ROMĂNIA-FILM prezintă 

„TATĂ DE DUMINICĂ'
producție a Casei de filme trei

Scenariul: Octov P™00'1*1?1 regla : Mihai Constantinescu ; Imaginea: 
Dumitru Costache-Fonl; muzica : Temistocle Popa ; decoruri: Vasile 
Rotaru ; costume : Ileana Oroveanu ; sunetul: Nicolae Clolcâ ; mon
tajul: Lucia Anton. Cu: Amza Pellea, Radu Bellgan, Gina Patrlchi, 
Olga Delia Mateescu, Mircea Constantinescu-Govora, Monica Ghluțâ, 
Boris Ciornei, Andrei Codarcea și copiii: Sebastian Constantinescu, 
Ruxandra Sin, Mihal Cociașu. Film realizat în studiourile centrului de 
producție cinematografică „București". Filmul a fost prezentat aseară, 

în premieră, la cinematograful „Scala" din Capitală

părute ieri, au luat cuvîntul — mar- 
cînd semnificația istorică a acestui 
moment aniversar — primul secre
tar al Comitetului județean Bihor al 
P.C.R., Petre Blajovici, general-colo- 
nel Sterian Țîrcă, adjunct al minis
trului apărării naționale, general de 
armată în rezervă Iacob Teclu, pre
ședintele Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist, 
muncitorul Cornel Roșea, membru al 
gărzilor patriotice din Oradea, pre
cum și conducători ai delegațiilor 
participante la raliu : general-loco- 
tenent Alexandr Odințov (U.R.S.S.), 
colonel Vitold Kowinski (R. P. Po
lonă), Ivan Ganev (R. P. Bulgaria) 
și colonel Kurt Kramer (R. D. Ger
mană).

Participanții la raliu urmează să 
parcurgă în continuare un traseu ce 
străbate Ungaria. Cehoslovacia, Po
lonia, ajunglnd in final, în ziua de 
9 Mai, la Berlin — în capitala R. D. 
Germane.

n-a lipsit decît puțin să se producă 
chiar o mare surpriză. Egalarea (3—3) 
a survenit către finalul meciului.

Nemultumitor este chiar si rezul
tatul in sine (se spune că, pe teren 
propriu, un scor egal ar fi un... semi- 
eșec), dar și mai nemulțumitoare sînt 
forma neconcludentă, prestația în ge
neral slabă a echipei, incapacitatea 
de a găsi antidot la starea vremii și
— de ce să nu recunoaștem 7 — la... 
progresul evident si dîrzenia adver
sarilor. Unii spectatori se întrebau — 
nedumeriți, dar pe bună dreptate
— cum. pe o vreme similară, dacă nu 
chiar mai aspră (ne amintim cu to
ții meciul de la Constanta, cu for
mația Franței), rugbiștii noștri au 
știut să lupte cu o energie exem
plară ?

Comportarea neconvingătoare. In
suficienta ambiție sportivă si rezulta
tul de egalitate din partida cu Italia 
trebuie să constituie pentru jucătorii 
si antrenorii noștri un serios prilej 
de gîndire. Este nevoie de o pregătire 
intensă si de o mobilizare imediată 
a tuturor forțelor, știut fiind că, 
peste numai cîteva zile, aceeași re
prezentativă va avea de susținut ul
timul meci, cu caracter decisiv, la 
Madrid, cu reprezentativa Spaniei. 
Sansa de a cuceri titlul european tre
buie si poate fi fructificată integral 
de rugbiștii noștri.

Ion DUM1TR1U

Damianov. Ion Enache (82 kg) a pri
mit decizia prin descalificarea lui 
Messiakivis (Grecia), ca și N. Marti- 
nescu (100 kg), în partida cu polo
nezul Skrzydlewski. La 62 kg, Ion 
Păun a pierdut 1a puncte meciul cu 
sovieticul Kavkeiev, iar la plus 100 
kg, Kolcinskl (U.R.S.S.) l-a învins 
prin descalificare pe Roman Co- 
dreanu.

DUMINICA s-a încheiat cea de-a 
XVII-a ediție a tradiționalei compe
tiții internaționale „Cupa Federației 
Române de Ciclism", la cafe au par
ticipat aproape 100 de alergători din 
țara noastră, precum și un grup de 
concurentl maghiari. în pofida, 
timpului nefavorabil, s-au realizat 
medii orare superioare : în general, 
peste 44 km pe oră ! „Cupa F.R.C." 
(edifia a XVII-a) a fost cucerită de 
reprezentantul clubului Olimpia-Con- 
structorul S. Suditu. (M. Bărbulescu).

— REZULTATE
Divizia B. Seria I, in etapa a 

XXIV-a : Celuloza — S.C. Bacău 
3—3, Progresul Brăila — C.F.R. .Paș
cani 5—0. în clasament conduce 
S.C. Bacău (33), urmată de Progre
sul Brăila (31). în seria a II-a : Elec- 
troputere — Rapid 1—1, Metrom — 
Progresul București 1—1. în clasa
ment conduce Rapid (36), urmată de 
Progresul București (31). în seria a 
IlI-a : F.C. Bihor — Minerul Baia 
Mare 2—0, C.F.R. Timișoara — Șoi
mii 2—1. în clasament conduce F.C. 
Bihor (37), urmată de Șoimii (32).
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Tovarășului GEORGES MARCHAIS 
Secretarul general al Partidului Comunist Francez

PARIS

Am aflat cu profund regret vestea încetării din viață a tovarășului 
Jacques Duclos, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist Fran
cez, eminent fiu al clasei muncitoare și al poporului francez, conducă
tor revoluționar proeminent, personalitate de frunte a vieții politice din 
Franța, militant de seamă al mișcării Comuniste și muncitorești interna
ționale.

Comuniștii, oamenii muncii din Republica Socialistă România, care 
au salutat de mai multe ori pe tovarășul Duclos în România, pierd în 
persoana sa un prieten al partidului și poporului nostru și dau o înaltă 
apreciere contribuției sale la dezvoltarea relațiilor de prietenie și soli
daritate dintre popoarele și partidele noastre.

Membru al Partidului Comunist Francez de la înființare, conducător 
al marilor acțiuni politice și sociale conduse de comuniști, organizator și 
conducător al luptei de rezistență împotriva fascismului, tovarășul Du
clos a muncit neobosit pentru unitatea de acțiune a forțelor muncitorești, 
democratice și progresiste în slujba aspirațiilor vitale ale clasei munci
toare, ale națiunii franceze, pentru pace, democrație, independență și 
socialism.

în numele Partidului Comunist Român și al meu personal, vă trans
mit dumneavoastră șl familiei îndoliate sincere condoleanțe și expresia 
profundei noastre compasiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Alteței Sale Prințului NORODOM SIANUK 
Șeful statului cambodgian 

Președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei

Cu profund regret am aflat despre pierderea atît de grea pentru dum
neavoastră, prin decesul, la 27 aprilie a.c., a ilustrei dumneavoastre 
mame, regina Sisowath Kossamak Nearirath.

în aceste clipe de adîncă tristețe, soția mea și cu mine dorim să vă 
transmitem dumneavoastră și membrilor familiei cea mai profundă com
pasiune și sincerele noastre condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

Ședința Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc mult pentru amabilul mesaj de urări pe care ați bine
voit să mi-1 transmiteți în timp ce survolați teritoriul italian.

La rîndul meu, exprim cele mai bune și sincere urări pentru prospe
ritatea poporului român și pentru fericirea personală a Excelenței Voas
tre. •

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru urările pe care mi le-ați adre
sat cu ocazia survolării teritoriului libanez și vă rog să primiți cele mai 
bune urări de fericire și succes.

SULEIMAN FRANGIEH
Președintele Republicii Liban

Tovarășului KIM IR
Premierul Consiliului Administrativ 

al Republicii Populare Democrate Coreene

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș
tere, în numele Guvernului Republicii Socialiste România șl al meu 
personal, vă adresez, stimate tovarășe Kim Ir, cele mai cordiale felici
tări și un călduros salut tovărășesc.

Folosesc, totodată, prilejul pentru a vă ura din toată inima multă 
sănătate și noi succese în activitatea pe care o desfășurați în fruntea 
Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, pentru întărirea și 
adîncirea continuă a prieteniei frățești și colaborării multilaterale dintre 
țările și popoarele noastre.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Delegația Consiliului 
s-a întors

S-a înapoiat In Capitală tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., care a 
participat la lucrările celei de-a 
12-a sesiuni a Biroului Federației 
Sindicale Mondiale, desfășurată la 
Bagdad în zilele de 23 și 24 aprilie 
a.c.

25 de ani de la stabilirea ■ 
relațiilor diplomatice româno-mongole

Se împlinește astăzi un sfert de 
veac de la stabilirea relațiilor diplo
matice dintre România și Mongolia, 
eveniment de o deosebită Însemnă
tate în cronica raporturilor frățești 
dintre țările și popoarele noastre. 
Expresie a dorinței comune de a 
statornici și dezvolta raporturi de 
prietenie și colaborare multilaterală 
româno-mongole, actul de la 29 apri
lie 1950 a creat cadrul juridic pro
pice adîncirii și diversificării conti
nui a acestor raporturi.

Avind ca liant asemenea factori că 
identitatea de orînduire, de ideolo
gie și de țeluri, bazindu-sc pe prin
cipiile marxism-leninlsmulul și in
ternaționalismului proletar, ale ega
lității în drepturi, independenței și 
suveranității, neamestecului în tre
burile interne, ajutorului reciproc, 
sprijinului tovărășesc, legăturile ro
mâno-mongole și-au vădit caracterul 
fructuos, amplificîndu-se an de an. 
Dinamismul economiilor naționale 
ale țărilor noastre, creșterea forțe
lor de producție, succesele obținute 
de România și Mongolia în toate do
meniile construcției socialiste se do
vedesc factori de mare importanță 
pentru intensificarea colaborării pe 
multiple planuri.

De altfel, evoluția pozitivă a ra
porturilor de colaborare prietenească 
româno-mongolă își găsește expresie 
in sporirea necontenită a volumului 
schimburilor comerciale și lărgirea 
nomenclatorului de mărfuri, extin
derea cooperării economice, a schim
burilor pe tărim științific, tehnic, 
cultural.

Un stimulent de o deosebită în
semnătate pentru dezvoltarea conlu
crării dintre partidele, statele și po

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30 

aprilie, 1 și 2 mai. în țară i Vreme 
în cprs de încălzire. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea averse locale 
de ploaie mai ales la începutul in

Central al ILG.S.R.
în Capitală

La sosire, pe aeroport, erau pre- 
zenți tovarășii Gheorghe Petrescu și 
Gheorghe Stuparu, vicepreședinți ai 
Consiliului Central al U.G.S.R., Paul 
Nagy, secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

(Agerpres)

poarele noastre l-au constituit vizita 
efectuată în vara anului 1971, în 
Mongolia, de către delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână condusă de tovarășul Nioolae 
Cegușescu, convorbirile purtate cu 
delegația de partid si guvernamen
tală mongolă condusă de tovarășul 
Jumjaaghiin Țedenbal. Cu acest pri
lej a fost reafirmată dorința comună 
de a lărgi și adinei în continuare 
colaborarea româno-mongolă. de a 
întări prietenia și solidaritatea, mili
tantă dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Popular Revoluțio
nat Mongol, în interesul popoarelor 
noastre, al întăririi unității țărilor 
socialiste, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

în acest sens, constituirea în de
cembrie 1973 a Comisiei interguver- 
namentale româno-mongole de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică a dat un nou impuls dezvol
tării relațiilor dintre țările noastre. 
Consemnăm cu satisfacție intrarea in 
funcțiune la Ulan Bator a unor ca
pacități de producție realizate cu 
sprijinul specialiștilor români. Tot
odată, țara noastră acordă Mongoliei 
ajutor la pregătirea cadrelor de spe
cialiști șl la utilarea unui laborator 
de cercetări. Potrivit protocolului de 
schimburi de mărfuri pe anul 1975, 
volumul comerțului dintre România 
și Mongolia va crește in acest an cu 
13 la sută, față de 1974.

Toate acestea oferă temeiuri încre
derii reciproc împărtășite că legătu
rile frățești româno-mongole se vor 
dezvolta șt mal mult in viitor; în in
teresul propășirii’ țărilor noastre, al 
întăririi forței și influenței socialis
mului în lume.

tervalului. Vintul va sufla slab pină 
la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse noaptea între 2 și 
12 grade, iar maximele vor urca 
ziua pînă la valori cuprinse între 12 
și 22 grade, local mai ridicate. în 
București : Vreme in curs de încăl
zire. Cer temporar noros. Averse de 
ploaie în prima parte a intervalului. 
Vînt slab pînă la potrivit

1. Consiliul de Miniștri. întrunit în 
ședința sa de lucru din 28 aprilie 
1975, a dat o înaltă apreciere acti
vității remarcabile desfășurate de to
varășul Nioolae Ceaușeseu in cursul 
vizitelor efectuate intr-o aerie de 
țări din Asia și Africa, contribuției 
strălucite a președintelui României 
Socialiste la înfăptuirea celor mai 
nobile aspirații de progres social și 
pace ale poporului român, ale între
gii umanități, la instaurarea unei noi 
ordini economice și politice mondia
le, bazate pe echitate și justiție in
ternațională.

Exprimîndu-și profunda satisfacție 
față de rezultatele deosebit de fruc
tuoase ale vizitelor întreprinse de 
tovarășul Nioolae Ceaușeseu împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușeseu, 
Consiliul de Miniștri consideră, în 
unanimitate, că importantele docu
mente, înțelegerile și acordurile sem
nate dau expresie principiilor fun
damentale ale politicii externe active 
a partidului și statului nostru. Gu
vernul tării aduce un călduros oma
giu președintelui republicii pentru 
fermitatea și consecvența cu care 
militează în vederea extinderii și di
versificării, pe baze reciproc avan
tajoase, a cooperării internaționale a 
României pe plan economic, tehnico- 
științific și cultural, pentru rezolva
rea pe cale politică a problemelor 
complexe ale vieții internaționale, 
pentru consolidarea climatului de 
pace și securitate în lume.

în conformitate cu sarcinile trasate 
prin Hotărirea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 23 apri
lie a.c.. guvernul a dezbătut măsu
rile ce vor ti întreprinse de minis
tere, centrale și întreprinderi în sco
pul realizării acordurilor și înțelege
rilor de cooperare încheiate cu Ja
ponia. Filipine. Pakistan, Iordania, 
Tunisia si Tanzania in domeniile in
dustriei extractive, industriei meta
lurgice, construcțiilor de mașini, 
chimiei, energeticii, agriculturii, in 
domeniile tehnologiilor, științei, cul
turii și invățămintului.

Consiliul de Miniștri va acționa cu 
hotărire pentru transpunerea în via
ță în mod exemplar a programelor 
de cooperare stabilite de conducerea 
partidului și statului.

2. în aplicarea complexului de 
măsuri pentru îmbunătățirea retri

buției oamenilor muncii, initiat de

Plecarea la Paris a unei delegații 
a CC. al P.C.R.

Luni după-amiază a plecat la Paris 
o delegație a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, formată 
din tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.. care 
va participa la funeraliile lui Jac
ques Duclos, membru al Biroului Po
litic al Partidului Comunist Francez.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășul

Conferință de presă la Ambasada U.R.S.S.
Cu prilejul împlinirii a 30 de ani 

de la victoria poporului sovietic în 
Marele Război pentru Apărarea Pa
triei, luni a avut loc, la Ambasada 
Uniunii Sovietice la București, o 
conferință de presă. Au participat 
reprezentanți ai presei centrale. 
Ministerului Afacerilor Externe, 
membri ai Biroului Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S. și activiști ai a- 
cestei asociații, atașați de presă ai 
unor ambasade la București, cores
pondenți ai presei străine.

în cuvîntul său, ambasadorul 
V. I. Drozdenko a subliniat impor
tanța istorică a victoriei asupra fas
cismului, relevind actele de eroism 
ale armatei și poporului sovietic în 
lupta împotriva fascismului în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, contribuția hotăritoare a 
Uniunii Sovietice la zdrobirea na
zismului. Victoria Uniunii Sovietice 
în Marele Război pentru Apărarea 
Patriei — a subliniat vorbitorul — a 
avut o importanță mondială și isto
rică, a exercitat o influență uriașă 
asupra întregii evoluții postbelice a 
omenirii.

Ambasadorul V. I. Drozdenko a 
relevat în cuvîntul său contribuția 
României la lupta împotriva Germa
niei hitleriste. în acest context el 
s-a referit Ia organizarea de către 
Partidul Comunist Român a luptei 
pentru răsturnarea dictaturii fasciste 
și eliberarea țării de sub dominația 
Germaniei hitleriste, la înfăptuirea 
insurecției poporului român, sub 
conducerea • P.C.R., la 23 august 
1944.

Răsturnarea regimului fascist și 
întoarcerea armelor de către armata 
română împotriva Germaniei hitle
riste — a spus ambasadorul sovietic 
—• au creat condiții mai bune pen
tru operațiunile trupelor sovietice 
pe teritoriul României. în lupta 
comună împotriva ocupației fasciste, 
pentru libertatea și independența 
României ■*- a continuat vorbitorul

Cronica zilei
în scopul dezvoltării relațiilor de 

prietenie și cooperare dintre Repu
blica Socialistă România și Regatul 
Lesotho, spre binele și in interesul 
ambelor națiuni, guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Re
gatului Lesotho au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la nivel de 
ambasadă, incepînd cu data de 1 mai 
1975.

♦
Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de 

la stabilirea relațiilor diplomatice 
intre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongolă. 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al R.P. Mongole, Londonghiin 
Rincin.

Cu același prilej, L. Rincin, mi
nistrul afacerilor externe al R.P. 
Mongole, a transmis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu.

*
Cu ocazia Zilei naționale a Japo

niei, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, a trimis o tele
gramă de felicitare lui Kiichi Miya- 
zawa, ministrul de externe al Japo
niei.

♦
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe și cooperării al Republicii 
Gaboneze, Paul Okumba D’Okwat- 
segue, cu prilejul reînvestirii sale in 
această funcție. 

conducerea partidului și statului, 
personal de tovarășul secretar gene
ral Nicolae Ceaușeseu. Consiliul de 
Miniștri a examinat măsurile adop
tate de ministere si celelalte organe 
centrale pentru aplicarea riguroasă a 
prevederilor legii cu privire lâ retri
buirea după cantitatea și calitatea 
muncii si a stabilit măsuri concrete 
în bâza cărora organele de conduce
re colectivă din ministere, centrale 
si întreprinderi vor desfășura în 
continuare acțiuni pentru creșterea 
mai rapidă a producției și producti
vității muncii, reducerea mal accen
tuată a cheltuielilor de producție 
pentru sporirea venitului national si 
ridicarea pe această bază a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

3. Consiliul de Miniștri a examinat 
stadiul contractării producției-marfă 
planificate pe trimestrul II si intreg 
anul 1975. în acest cadru s-au stabi
lit acțiunile ce vor fi întreprinse în 
Vederea asigurării cu contracte ferme 
a productiei-marfă planificate pe 
acest an si oe anul 1976 pentru res
pectarea strictă a condițiilor si ter
menelor de livrare stabilite în con
tracte.

4. în cadrul ședinței, guvernul a 
analizat activitatea desfășurată de 
ministere, centrale și întreprinderi 
pentru îmbunătățirea calității produ
selor. In acest scop, s-au prevăzut 
măsuri pentru sporirea exigentei la 
recepția materiilor prime si materia
lelor. respectarea disciplinei tehnolo
gice, întărirea ordinii și creșterea 
răspunderii la locurile de producție, 
completarea dotării cu standuri de 
probe pentru încercări funcționale și 
de fiabilitate, asigurarea aparaturii 
de măsură si control și a asistenței 
tehnice în toate schimburile. întări
rea exigentei controlului .tehnic de 
calitate in toate fazele fluxului de 
fabricație.

5. Consiliul de Miniștri a dezbătut 
propunerile prezentate de ministrul 
educației si Invățămintului cu privi
re la unele măsuri de generalizare a 
primei trepte de liceu si planul de 
școlarizare pe anul 1975/1976, care ur
mează să fie supuse spre aprobare 
conducerii de partid si de stat.

6. în continuare, Consiliul de Mi
niștri a examinat unele probleme ale 
activității curente.

Paul Niculescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

♦
Pe aeroportul Orly, delegația a 

fost întîmpinată de Jean Colpin,, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
P.C.F., Dominique Frelăut, deputat, 
primar al orașului Colombes, ' pre
cum și de Constantin , Flitan, am
basadorul României la Paris.

(Agerpres)

— s-a întărit cooperarea în luptă a 
trupelor sovietice și române. De la 
zilele de foc ale luptei comune îm
potriva fascismului au trecut 30 de 
ani, dar prietenia șl frăția dintre po
poarele sovietic și român, călite in 
lupte, slujesc și aZi măreței cauze a 
colaborării țărilor noastre spre bi
nele popoarelor, măreței cauze a so
cialismului și comunismului.

Vorbitorul a subliniat apoi că ex
periența unui război atît de dur și 
de îndelungat ca Marele Război pen
tru Apărarea Patriei, dus de poporul 
sovietic, are o importanță uriașă, 
constituind o filă din cele mai lumi
noase In cronica mișcării revoluțio
nare. Ambasadorul U.R.S.S. a scos 
în evidență, totodată, contribuția de 
neuitat adusă la zdrobirea fascis
mului de către coaliția antihitleristă, 
de popoarele Statelor Unite ale 
Americii, Marii Britanii, Franței și 
ale altor țări, ca și de puternica miș
care de rezistență din țările ocu
pate. j

Ambasadorul sovietic s-a referit 
apoi la realizările dobîndite de
U. R.S.S. în opera de construire a co
munismului, în lupta pentru înfăp
tuirea acelor idealuri de pace, de
mocrație și libertate pentru care au 
luptat popoarele împotriva fascis
mului și militarismului. In acest 
context el a arătat că azi, la 30 de 
ani de la terminarea celui de-al doi
lea război mondial, raportul de forțe 
din întreaga lume s-a schimbat în 
favoarea socialismului, că politica 
de coexistență pașnică a ieșit birui
toare, înfăptuindu-se o cotitură spre 
destinderea încordării internaționale. 
Politica externă a U.R.S.S. — a sub
liniat în încheiere ambasadorul
V. I. Drozdenko — va sluji și de a- 
cum înainte cu fidelitate cauza păcii 
și securității, interesele luptei po
poarelor de pe toate continentele 
împotriva agresiunii și imperialis
mului.

(Agerpres)

Ieri a părăsit Capitala prof. Oliver 
Reverdln, președintele Fondului na
țional al cercetării științifice din 
Elveția, care a făcut o vizită in țara 
noastră, la invitația președintelui 
Consiliului Național pentru Știință 
Si Tehnologie, prof. Ioan Ursu.

★
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Traian Pop a fost numit in calitatea 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Regatul Țărilor de Jos.

★
Casa de cultură a Institutului ro

mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a găzduit, luni, o seară 
culturală dedicată apropiatei Zile na
ționale a Olandei — 30 aprilie.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, oa
meni de artă și cultură.

La manifestare a participat, de a- 
semenea, A. H. Croin, ambasadorul 
Olandei la București.

*
Ambasadorul Republicii Indonezia, 

viceamiral D. M. Mursalin, a oferit 
luni un cocteil cu prilejul plecării 
sale definitive din țara noastră. Au 
participat Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de știință 
și cultură. Au luat parte șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești, alți membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres)

TREI DECENII DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI

REALIZAREA SECURITĂȚII EUROPENE, 
ÎNFĂPTUIREA dezarmării

Așa cum se știe, cel de-al doilea 
război mondial a fost precedat de 
o cursă frenetică a înarmărilor. 
Chiar de la venirea sa la putere, 
Hitler, trecînd la aplicarea politicii 
de dominație mondială, a ridicat 
la rang de politică oficială 
lozinca „tunuri în loc de unt" — 
adică sacrificarea nivelului de trai 
al poporului în folosul cursei înar
mărilor ; arsenalele au început să 
lucreze din răsputeri, economia și 
cercetarea științifică au fost orien
tate precumpănitor spre scopurile 
militare. Devenea astfel tot mai 
clar că lucrurile se îndreaptă spre 
război — și este un merit incon
testabil al Partidului Comunist Ro
mân de a fi subliniat încă de atunci 
— deși aprecierea nu a găsit 
pretutindeni înțelegerea necesa
ră — că Germania hitleristă re
prezintă principalul pericol pen
tru pacea și libertatea popoarelor.

Pe măsură ce primejdia se accen
tua, au apărut unele inițiative, ti
mide, de a se opune cursului agre
siunii un sistem de securitate co
lectivă ; s-au încheiat o serie de 
tratate, acorduri, s-au schițat alian
țe bi și multilaterale. Dar atitudi
nea șovăielnică a puterilor occiden
tale, duplicitatea unor cercuri poli
tice din aceste țări, pozițiile conce
sive sau compromisurile ma
nifestate au împiedicat ca a- 
ceste tratate să capete consis
tență, soliditate și eficifență •— 
ceea ce, practic, nu a făcut decît să-l 
încurajeze pe agresor, care a trecut 
la dezlănțuirea războiului, antre- 

■ nînd omenirea într-o catastrofă fără 
precedent.

în viitoarea conflagrației au fost 
atrase circa 70 de țări de pe toate 
continentele, ea devenind practic un 
război mondial : fact este însă că 
focarul și principalul teatru de ope
rațiuni l-a constituit Europa. Astfel, 
pentru a doua oară in decursul unei 
singure generații, continentul nos
tru a cunoscut urgiile unui conflict 
de proporții uriașe, cu incalculabile 
pierderi umane și materiale.

în lumina acestei tragice experi
ențe, în conștiința popoarelor Euro
pei s-a cristalizat, ca un invătămint 
fundamental și un deziderat pri
mordial, necesitatea realizării unei 
trainice securități europene.

Este adevărat că. drept urmare 
a marilor schimbări intervenite 
după război, creșterii forțelor păcii, 
manifestării unor tendințe mai rea
liste, în viața politică a continentu
lui s-au produs o serie de evoluții 
politice pozitive. Nu poate fi însă 

, ...igpQrat că a<țest curs nou este încă. 
s s i&a^il șii instabil ; tocmai a# 'aceea 
* ” slht necesare eforturi susținute pen

tru tonsolidarea destinderii și înain
tarea pe calea securității.

în concordanță cu interesele fun
damentale ale poporului nostru, an
gajat într-o vastă operă de con

Ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria 

de petrol și gaze
BERLIN 28 (Agerpres). -r Intre 21 

și 25 aprilie 1975 a avut loc la Leip
zig ședința a XLÎI-a a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru industria 
de petrol și gaze.

La lucrările comisiei au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R.. precum și o delegație a 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

Au fost examinate problemele le
gate de îndeplinirea hotărî.rilor adop
tate de Sesiunea a XXVHI-a a 
C.A.E.R., precum și de ședințele a 
LXX-a și a LXXI-a ale Comitetu
lui Executiv a! consiliului. Comisia 
a examinat și adoptat propuneri pri
vind adîncirea colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. șl R.S.F.I. în 
domeniul dezvoltării in continuare a 
industriei de prelucrare a țițeiului 
pe perioada 1980—1990. S-a acordat 
o atenție deosebită examinării pro
blemelor care decurg din Programul 
complex, in special celor cu privire 
la colaborarea în domeniul protecției 
mediului înconjurător și folosirii ra
ționale a resurselor. naturale.

S-au adoptat materialele elaborate 
de organele de lucru ale comisiei 
privind colaborarea tehnico-științi- 
fică pe 1974, inclusiv problemele le
gate de elaborarea metodelor de mă
rire a recuperării țițeiului din strat 
și metodele de proiectare, control și 
reglare a exploatării zăcămintelor de 
țiței.

Comisia a examinat proiectul da 
Convenție privind înființarea și par
ticiparea țărilor interesate, membre 
ale C.A.E.R., la „Serviciul interna
țional de reparații ale instalațiilor de 
prelucrare a țițeiului", propunerile 
preliminare privind crearea unui la
borator internațional de încercări 
pentru aprecierea și atestarea uleiu
rilor, precum și problemele privind 
specializarea producției de cataliza
tori. ; 

A APĂRUT
Anale de istorie

Nr. 2/1975
Revistâ a Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 

lingă C.C. al P.C.R.
Sumarul revistei se deschide 

cu rubrica : REALEGEREA
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN ÎNALTA 
FUNCȚIE DE PREȘEDINTE 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA, In cadrul căreia 
este publicat Jurămintul Pre
ședintelui Republicii.

In continuare, sint publicate : 
„Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu la a 30-a aniversare 
a Academiei «Ștefan Gheor
ghiu»" și editorialul : „Actul de 
voință și de simțire al ponorului 
român", precum și rubricile 
„30 de ani de la victoria asupra 
fascismului", Studii, Dezbateri, 
Evocări, Aniversări, Viața Ști
ințifică. 

strucție pașnică. România socialistă 
a înscris securitatea europeană ca 
obiectiv de prim ordin al politicii 
sale externe. „Trăind în Europa — 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu în Raportul prezentat la 
Congresul al XI-lea al P.C.R. — 
România acordă o atenție deosebită 
realizării pe continentul nostru a 
unor relații care să asigure fiecărei 
națiuni posibilitatea concentrării 
forțelor în direcția dezvoltării eco- 
nomico-sociale, a progresului, să 
permită o largă colaborare între 
toate statele. Tocmai de aceea 
România a acționat cu toată hotă
rirea, împreună cu țările socialiste, 
cu alte state de pe continent, pen
tru înfăptuirea securității euro
pene".

Corespunzător acestei poziții, par
tidul și statul nostru, personal to
varășul Nicolae Ceaușeseu au des
fășurat o vastă activitate, aducind 
— prin normalizarea și dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor cu toate 
statele europene, prin largi contacte 
la cel mai înalt nivel, prin consa
crarea în documente bilaterale a 
noilor principii de etică și legali
tate menite să guverneze relațiile 
intereuropene. — o contribuție sub
stanțială, larg apreciată, la îmbu
nătățirea climatului politic în Eu
ropa și la promovarea dezideratului 
securității.

Țara noastră a acționat stăruitor, 
cu inițiativă, pentru pregătirea șl 
buna desfășurare a Conferinței ge- 
neral-europene ; acum cînd lucr ă
rile de la Geneva se apropie de 
sfirșit, România militează pentru 
încheierea lor cu succes, esențiale 
fiind adoptarea și semnarea, la cel 
mai înalt nivel, in cadrul celei de 
a treia faze, a unor documente cit 
mai complete și mai anga,jante care 
să așeze relațiile intereuropene pe 
baze noi, să ofere garanții împotri
va oricăror manifestări ale politicii 
de forță, să deschidă calea unei 
cooperări largi in toate domeniile, 
definind totodată cadrul organizato
ric menit să asigure continuitatea 
eforturilor dc edificare a securității 
europene. Este necesar să se facă 
totul pentru ca reuniunea să mar
cheze cu adevărat o eră nouă în 
istoria Europei, pe calea păcii și 
colaborării în întreaga lume.

Un invățămint de însemnătate ca
pitală al Victoriei de acum trei de
cenii îl constituie înfăptuirea de
zarmării, obiectiv fundamental al 
luptei pentru instaurarea unei păci 
cu adevărat trainice. Experiența is
torică a dovedit pregnant că acu
mularea de arme și așa-zisul „echi
libru de forțe" bazat pe înarmări 
nu. numai că nu evită, dat- șți;-„ 
mulează pericolul de război. Pro
blema se pune cu atît mai 
acut în prezent, cînd dezvolta
rea tehnicii militare a dus la crea
rea și perfecționarea unor arme de

„Miracolul" 
pământului roșu

Uneori, în Coreea 
se circulă pe stingă. 
Mai exact — pe o sin
gură bandă de șosea. 
Este o regulă sui-ge- 
neris. introdusă pe 
drumurile publice nu 
de autoritățile care 
reglementează traficul 
rutier, ci de toamna a- 
nului 1974. De bogata 
toamnă a anului 1974.

A fost sfirșitul unui 
an agricol al recordu
rilor, al celor mai 
înalțe producții din 
istoria țării. A fost a- 
nul în care pămintul 
roșu al Coreei — roșu 
Ia propriu, dar și la fi
gurat — acest pă- 
mint zgîrcit din „fi
re", dar silit la gene
rozitate a debordat 
belșugul roadelor sale 
pe panglicile de asfalt. 
Aglomerate de , recol
tele record de orez și 
de porumb, strinse în 
orice condiții climati
ce, unitățile agricole 
le-au întins la uscat 
pe asfaltul a zeci și 
sute de kilometri ai șo
selelor. Dimineața, da
că era senin, țăranii le 
așterneau cu tandrețe 
pe suprafețele de bi
tum și ziua întreagă 
aurul lanurilor primea 
defilarea respectuoasă 
a autovehiculelor, 
smerit retrase pe nu
mai o jumătate din 
suprafața destinată lor. 
Termenul de respect 
nu e o exagerare, am 
văzut, de-a lungul a 
zeci și zeci de kilome
tri, cum șoferii circu
lau pe lingă cuvertu
rile de grîne ca în 
„virful degetelor" ; nu 
era măcar unul care 
să facă viraje demon
strative ori să atingă 
cu pneurile fie și un 
bob de pe originalele 
arii de uscare. Seara, 
țăranii strîngeau cu a- 
ceeași. grijă grăunțele 
trudei lor în saci, iar 
a doua zi, ciclul eta
lării reîncepea în ace
lași fel.

în cifre, acest spec
tacol al belșugului în
seamnă o producție 
medie la hectar de 
6 000 kg orez. Pe te
renurile ce aparțin 
astăzi gospodăriei a- 
gricole cooperatiste 
din comuna Mikok, re
giunea Sarion, se ob
țineau înainte de eli
berare cite 2 000—3 000 
kg de orez și 2 000 
kg. porumb boa

be la hectar. Acum, 
recolta la cele două 
cereale a fost de 8 000 
și — respectiv — 10 000 
de kilograme la hec
tar.

Confirmîndu-ne a- 
ceste prestigioase suc
cese. tovarășul Iang 
Hiăng Săp, membru al 
Comitetului Politic, 
secretar al Comitetu
lui Central al Parti
dului Muncii din Co
reea, ne-a relatat că 
pe unele suprafețe re
colta de orez a a- 
tins chiar 24 000 kg la

Însemnări 
din R.P. D. 
COREEANĂ

hectar, performantă 
impresionantă și pe 
plan mondial. „Multe 
persoane din străină
tate consideră aceste 
rezultate drept un mi
racol, spunea interlo
cutorul nostru. Dar a- 
devâratul «miracol» 
sint oamenii, înarmați 
cu prețioasele indica
ții date de partid, de 
conducerea sa, de to
varășul Kim Ir Sen 
personal".

Recordul agricol a 
fost obținut într-Un 
an cu condiții meteo
rologice nu prea favo
rabile. Primăvara s-a 
lungit în mod nedorit 
cu 15 zile, iar toamna 
a avut inspirația nea
venită de a sosi cu 
alte două săptămini 
mai devreme. în 
pofida scurtării pe
rioadei de vegeta
ție, semnificația re
coltelor bogate este cu 
atît mai amplă. Dar 
dacă rezultatele sint 
impresionante din 
punct de vedere agro
tehnic, valoarea lor 
este excepțională pri- 
vindu-le în ansamblul 
politicii economice. 
Cu zece ani în ur
mă au fost formu
late tezele politicii 
agrare a partidului. 
Ținîndu-se seama de 
specificul culturilor, 
de calitatea solului, 
de suprafețele ara
bile restrînse si. tot
odată, de sarcinile 
mari ale asigurării a-

exterminare, îndeosebi armele nu
cleare, față de care chiar și arma
mentul folosit în cel de-al doilea 
război mondial, cate a exterminat 
zeci de milioane de oameni, poate 
fi comparat cu săgețile folosite în 
conflictele primitive. în asemenea 
condiții, înlăturarea pericolului grav 
ce planează asupra omenirii impu
ne cu forța unui imperativ catego
ric punerea armelor atomice in a- 
fara legii, Înfăptuirea, pas cu pas, a 
dezarmării generale. Uriașele fon
duri, astfel eliberate, ar putea fi a- 
locate in scopuri Civile, pentru so
lutionarea problemelor economice 
actuale, pentru lichidarea subdez
voltării și progresul general al o- 
menirii. In acest sens, programul de 
dezarmare în opt puncte, elaborat 
de Congresul al XI-lea, Constituie 
o largă și atotcuprinzătoare platfor
mă de unire a eforturilor în vede
rea scoaterii din impas a negocieri
lor, trecerii de Ia vorbe la fapte, 
realizării de măsuri concrete, efec
tive pe linia dezarmării generale, 
inclusiv a celei nucleare.

Desigur, nu se poate ignora fap
tul că în Europa, în inima ei se 
află, fată în față, cele mai mari con
centrări de forțe militare șl de ar
mament, inclusiv arme nucleare. Cu 
atît mai mult, in aceste condiții. în
făptuirea unei reale securități este 
legată strîns. inseparabil, de înfăp
tuirea unor măsuri de dezangajare 
militară și dezarmare pe continent, 
destinderea politică dobîndind o 
bază trainică numai dacă este com
pletată de destinderea militară. Este 
motivul pentru care țara noaștră se 
pronunță ferm in sprijinul unor 
asemenea măsuri cum sint des
ființarea bazelor militare străi
ne, retragerea trupelor in in
teriorul granițelor naționale, re
ducerea treptată a efectivelor for
țelor armate naționale șl a arma
mentelor — ca măsuri de natură să 
stimuleze încrederea și destinde
rea, să creeze premisele pentru li
chidarea concomitentă a grupări
lor militare opuse, să netezească 
drumul spre dezarmare.

Atît înfăptuirea dezideratului 
securității europene, cit și acela al 
dezarmării nu pot rămîne apanajul 
cancelariilor diplomatice ; un rol 
determinant au în această privinfă 
masele, popoarele, făuritoarele din- 
totdeauna ale istoriei. Este de aceea 
mai necesar ca oricînd ca forțele 
sociale înaintate ale lumii contem
porane — mai mari și mai influente 
ca în trecut — să-și unească efor
turile, să-și ridice glasul, să lupte 
pentru realizarea acestor aspirații, 
cu abnegația și'voința de a învinge 
manifestate in cursul războiului 
trecut. Numai 'astfel aniversarea 
Victoriei'de' ricurh 30 de ani va pre
figura triumful unei ere noi, fără 
războaie, a păcii și progresului.

Ion FINTÎNARU

provizionării, de forța 
de muncă existentă, 
de urmările războiu
lui, de toți factorii lo
cali, a fost • stabilită 
următoarea ordine a 
priorităților in dezvol
tarea agriculturii : mal 
întii să fie realizate 
irigarea și electrifica
rea, apoi mecanizarea 
și chimizarea. Intr-un 
cuvînt. au fost lansate 
măsurile pentru un 
asalt exemplar al fie
cărui petic de pămînt.

Roadele se văd acum 
in hambare și magazii 
de tot felul. Rezulta
tele sint bogate nu 
numai la cereale — 
unde s-a obținut o 
producție de peste 
7 000 000 tone — și 
varză (legumă cu o 
pondere deosebită în 
agricultura și in con
sumul Coreei), ci și în 
obținerea celorlalte 
produse de bază ale 
agriculturii și alimen
tației : bumbac, mere, 
pește.

Expresia cea mal 
cuprinzătoare a noii 
fețe a agriculturii este 
peisajul părții de nord 
a peninsulei coreene. 
El te frapează încă 
din avion. De la mare 
înălțime remarci as
pectul particular al 
solului roșu care ara
tă ca o tencuială pli
nă de crăpături, ca o 
crustă cuprinsă de 
dezgheț. Sint canalele 
si șanțurile de Irigație 
ne care le observi mai 
bine cind avionul se 
apropie de sol si cam 
tot atunci cind te con
vingi de faptul că 
terenurile arabile și 
livezile cuceresc prac
tic orice petecul lăsat 
liber de relieful plin 
de munți gîlmoși, îm
păduriți.

Lungimea totală a 
rețelei de irigații este 
de 39 723 km. Cel mal 
interesant este însă 
principal de circuit 
închis al unor sisteme, 
care recuperează ana 
drenată după inunda
rea lanurilor de orez, 
pompînd-o la înălțime 
și refolosind-o pentru 
udare. Cu adevărat o 
a doua natură. Prin 
concepție, prin am
ploare și prin rezulta
te. Demiurgul ei se 
numește om.

Sergiu ANDON
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VIENA SOFIA Comunicat comun Ia încheierea vizitei ZIUA NAȚIONALĂ A JAPONIE[
Au început 

negocierile în 
problema Ciprului
VIENA 28. — Corespondentul nos

tru transmite : La Palatul Hofburg, 
din Viena, s-a deschis, luni dimi
neață, sub auspiciile secretarului ge
neral al O.N.U., o nouă rundă de ne
gocieri între reprezentanții comunită
ților greacă și turcă din Cipru. La 
masa tratativelor au luat loc Glafkos 
Clerides și Rauf Denktaș, precum și 
Kurt Waldheim.

In alocuțiunile lor introductive, re
prezentanții celor două comunități 
s-au pronunțat pentru o soluționare 
pașnică a problemei cipriote. Astfel, 
Glafkos Clerides a salutat faptul că 
ambele^ părți sînt de acord asupra 
necesității respectării suveranității, 
independenței, a politicii de nealinie
re și a statutului federal al Ciprului. 
EI a precizat, totodată, că pozițiile 
părților nu concordă în ce privește 
modalitățile concrete de garantare a 
independenței și suveranității Cipru
lui și nici în ce privește natura sis
temului federal ce va fi stabilit.

La rîndul său, reprezentantul co
munității turce, Rauf Denktaș, a e- 
vidențiat complexitatea problemei ci
priote, care, pe lingă factori politici, 
legislativi și constituționali, este de
terminată și de factori economici, de 
natură umanitară etc. Soluția ce va 
fi găsită — a apreciat el — va trebui 
să țină seama de interesele fiecăreia 
dintre cele două comunități și, deo
potrivă, de interesele de ansamblu 
ale Ciprului.

După ședința publică inaugurală. în 
cu fsul zilei de luni au avut loc două 
reuniuni cu ușile închise. în cadrul 
cărora a fost abordată problema pu
terilor și funcțiunilor guvernului cen
tral al Ciprului.

I 1 _____

Ziua României 
la Tîrgul internațional 

de la Tokio
TOKIO 28. Corespondentul Ager- 

pres transmite : La Tîrgul interna
țional de la Tokio a fost organizată, 
la 28 aprilie, Ziua României. Cu 
acest prilej, la pavilionul țării noas
tre a avut loc o întîlnire cu repre
zentanți ai unor firme japoneze și 
străine.

★
In cursul aceleiași zile, tîrgul a 

fost vizitat de primul ministru al Ja
poniei, Takeo Miki. La pavilionul 
României, oaspetele a fost întimpi- 
nat de Nicolae Finanțu, ambasadorul 
țării noastre la Tokio.

VIETNAMUL DE SUD

NOÎ LOCALITĂȚI ELIBERATE 
DE FORȚELE POPULARE

VIETNAMUL DE SUD 28 (Ager
pres). — Agenția de presă „Elibera
rea" informează că forțele populare 
au eliberat capitala provinciei Phuoc 
Tuy, orașul Ba Ria, situat la 60 km 
sud-est.de Saigon. ’

In provincia Bien Hoa, forțele 
populare au eliberat capitala de dis
trict Long Thanh, la 30 km est de 
Saigon, și au blocat circulația pe șo
seaua nr. 15 care leagă localitatea 
Vung Tau de Bien Hoa.

La 28 aprilie, informează agențiile 
internaționale de presă, generalul 
Duong Van Minh a preluat funcția 
de președinte al regimului saigonez. 
El devine președinte la numai o 
săptămină după demisia dictatorului 
Nguyen Van Thieu.

Observatorii politici apreciază că 
..noul președinte", practic, nu mai 
are ce să conducă, cu toate că a 
numit, luni, un nou prim-ministru, 
al doilea în decurs de numai o lună.

Convorbiri economice româno-bolgare
SOFIA 28 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Luni la Sofia, a 
sosit tovarășul Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. La so
sire, in gara Sofia, a fost întimpinat 
de tovarășul Jivko Jivkov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria. Au fost de față Ni
colae Mănescu, ministrul energiei 
electrice al României, Petar Danai- 
lov, ministrul energeticii al Bulga
riei, și alte persoane oficiale române

și bulgare. A fost prezent, de aseme
nea, ambasadorul României la Sofia, 
Trofin Simedrea.

In aceeași zi, între tovarășii Emil 
Drăgănescu și Jivko Jivkov au înce
put convorbiri în. vederea traducerii 
in viață a indicațiilor și sarcinilor 
stabilite la întîlnirea dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
privind dezvoltarea și intensificarea 
colaborării și cooperării economice 
dintre cele două țări.

delegației de partid și guvernamentale 
a R. P. D. Coreene în R. P. Chineză

Maiestății Sale împăratul HIROHITO
TOKIO

Vizita ministrului de externe al României 
in Iugoslavia

BELGRAD 28. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, George Macovescu, a 
sosit, luni, la Belgrad într-o vizită o- 
ficială de prietenie, la invitația Iui 
•Miloș Minici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, secretar fe
deral pentru afacerile externe al Iu
goslaviei.

Pe aeroportul din Belgrad, oaspe
tele român a fost întimpinat și sa
lutat de Miloș Minici și de alte per
soane oficiale iugoslave. Au fost pre- 
zenți Virgil Cazacu. ambasadorul ță
rii noastre la Belgrad, membri ai 
Ambasadei române, precum și amba
sadorul Iugoslaviei la București, Pe
tar Dodik.

Luni după-amiază au început con
vorbirile oficiale dintre George Ma
covescu și Miloș Minici.

într-o atmosferă cordială, de 
prietenie și înțelegere reciprocă, cei 
doi miniștri și colaboratorii lor au 
procedat la un larg schimb de vederi 
cu privire la relațiile dintre Româ
nia și Iugoslavia, subliniindu-se că 
raporturile dintre cele două țări 
vecine și prietene se dezvoltă cu 
succes în toate domeniile. Totodată, 
au fost abordate probleme ale si
tuatei internaționale actuale.

în toastul rostit la dineul ofe
rit luni seara în onoarea tova
rășului George Macovescu, tova
rășul Miloș Minici a relevat : Relațiile 
tradiționale de prietenie dintre Iugo
slavia și România — țări socialiste 
prietene și vecine — se întăresc 
continuu și se extind în spiritul res
pectului reciproc, al încrederii și în
țelegerii. întîlnirile dintre președin
ții Iosip Broz Tito și Nicolae 
Ceaușescu trasează direcțiile dez
voltării și consolidării colaborării 
iugoslavo-române. îmi este deosebit 
de plăcut să relev că relațiile dintre 
Iugoslavia și România constituie un 
exemplu de colaborare, de bună veci
nătate — a spus el. Subliniind co
laborarea tot mai intensă dintre 
U.C.I. și P.C.R., cooperarea econo
mică multilaterală dintre țările noas
tre în continuă dezvoltare, Miloș 
Minici a arătat că în prezent Iugo
slavia și România aduc, prin activi
tatea lor. o contribuție importantă 
Ia rezolvarea problemelor interna
ționale politice și economice acute, 
la . eforturile pentru ca să ajungă în 
fază finală Conferința privind secu
ritatea și colaborarea în Europa. El 
a evidențiat că Iugoslavia, împreună 
cu celelalte țări nealiniate, insistă 
ca destinderea încordării să cuprindă 
toate regiunile lumii și toate domenii
le relațiilor internaționale.

în încheiere, el și-a exprimat con
vingerea că' actualele convorbiri vor 
contribui la întărirea continuă a 
prieteniei și lărgirea colaborării din
tre cele două țări.

Exprimindu-și bucuria de a se afla 
din nou în Iugoslavia vecină și 
prietenă, ministrul de externe ro
mân. George Macovescu, a spus că 
România și Iugoslavia au pus te
melii durabile unei largi colaborări, 
ceea ce corespunde intereselor dez
voltării socialiste a fiecăreia dintre 
ele, precum și cauzei generale a so
cialismului.

Determinante pentru amplificarea și 
adîncirea legăturilor dintre poporul

român și popoarele iugoslave, a ară
tat el, sînt întilnirile, devenite tra
diționale, între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și, tovarășul Iosip Broz 
Tito. care au îmbogățit de fiecare 
dată cronica relațiilor noastre, des- 
chizîndu-le noi și tot mai largi per
spective.

Referindu-se la situația internațio
nală actuală, George Macovescu a 
menționat că soluționarea probleme
lor complexe ale vieții internaționa
le nu poate fi înfăptuită fără parti
ciparea activă a tuturor statelor, in
diferent de mărime și orînduirea lor 
socială.

Vorbitorul a relevat că țara noas
tră acordă o atenție deosebită secu
rității și cooperării oe continentul 
european, menționînd că rezultatele 
pozitive la care s-a ajuns la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa îngăduie să se spere că 
dezideratele popoarelor europene vor 
fi înfăptuite.

El a relevat că o componentă im
portantă a păcii și securității în Eu
ropa o constituie dezvoltarea cola
borării în Balcani, lichidarea stărilor 
de încordare și conflict existente în 
această regiune, transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii și bunei 
vecinătăți.

El a exprimat, tn încheiere, con
vingerea că schimburile de vederi 
începute luni cu omologul său iugo
slav vor contribui la identificarea 
unor noi posibilități de adîncire a 
colaborării dintre cele două țări.

Cei doi miniștri au toastat în sănă
tatea tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, pentru continua 
dezvoltare a relațiilor frățești, de 
prietenie și colaborare dintre po
poarele României și Iugoslaviei.

PEKIN 28 (Agerpres). — In comu
nicatul comun dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale efectuate în 
R. P. Chineză de delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. D. Co
reene, condusă de Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R. P. D. Coreene, se arată că în ca
drul convorbirilor dintrb delegațiile 
de partid și guvernamentale ale celor 
două țări s-a discutat despre dezvol
tarea și întărirea prieteniei dintre 
cele două partide, țări și popoare, 
precum și despre situația internațio
nală actuală șl alte probleme de in
teres comun.

Partea chineză a reafirmat spriji
nul său hotărît față de lupta dreaptă 
a poporului coreean pentru reunifi- 
carea independentă și pașnică a pa
triei sale, pe baza principiilor formu
late și a propunerilor avansate de 
președintele Kim Ir Sen.

Partea coreeană — se arată în co
municat — acordă o înaltă apreciere 
activității Partidului Comunist Chi
nez și sprijină ponorul chinez în lup
ta să pentru eliberarea Taiwanului.

Cele două părți, arată documentul.

consideră că situația internațională 
evoluează într-o direcție tot mai fa
vorabilă popoarelor, că vechea ordi
ne economică, bazată pe colonialism 
și imperialism, este tot mai mult șu
brezită, că se agravează criza capi
talismului mondial.

In comunicat se relevă creșterea 
rolului țărilor din lumea a treia, se 
salută victoria poporului cambodgian 
în războiul de eliberare națională și 
se evidențiază importanța victoriilor 
obținute de poporul vietnamez împo
triva regimului de la Saigon. Părțile 
cer ca S.U.A. să înceteze agresiunea 
și amestecul în Indochina. Comuni
catul subliniază necesitatea regle
mentării situației din Orientul Apro
piat pe baza retragerii Israelului din 
teritoriile arabe ocupate și a restabi
lirii drepturilor naționale ale poporu
lui palestinean. De asemenea, cele 
două părți salută victoriile popoare
lor africane în lupta contra colonia
lismului și a rasismului și își decla
ră sprijinul pentru lupta dusă de po
poarele latino-americane împotriva 
amestecului imperialist, pentru apă
rarea independenței și suveranității 
de stat.

IN MEMORIA VICTIMELOR NAZISMULUI
Adunarea de la Oswiecim

VARȘOVIA 28. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Oswiecim, 
pe terenul fostului. lagăr de concen
trare Auschwitz-Birkenau, a avut loc 
o mare adunare, la care au partici
pat pește 80 000 persoane. Erau pre
zente delegații ale organizațiilor foș
tilor deținuți din lagărele de concen
trare și ale foștilor luptători anti
fasciști din Belgia. Cehoslovacia, 
R.D.G., R.F.G., Franța. Olanda, Po
lonia, România și U.R.S.S.

Adunarea a fost prilejuită de îm
plinirea a 30 de ani de la eliberarea 
lagărului, în care și-au pierdut viata 
patru milioane de cetățeni din 26 de 
țări ale Europei, printre care și din 
România.

In cadrul adunării a luat cuvîntul 
Henryk Jablonski, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Polone. în numele Comitetului in
ternațional al Oswiecimului a luat 
cuvîntul președintele comitetului. 
Alexandru Buican, vicepreședinte al

Comitetului foștilor luptători anti
fasciști din România.

La încheierea acestei impresionan
te manifestații a fost adoptat un a- 
pel al participanților adresat popoa
relor lumii. Apelul subliniază că țe
lul suprem al omenirii îl constituie 
edificarea unei lumi fără războaie, 
a unei lumi a dreptății sociale și a 
colaborării între popoare.

• In prezența Iui Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a 
altor conducători ai R.D.G., la Ha- 
velstadt a avut Ioc o solemnitate în 
memoria luptătorilor din rezistența 
antifascistă și a victimelor nazismu
lui care au pierit în lagărul de con
centrare Bradenburg-Goerden.

• Cîteva mii de persoane, printre 
care foști deținuți, au participat, du
minică, la Dachau, la o comemorare 
mareînd împlinirea a 30 de ani de la 
eliberarea de către trupele aliate a 
acestui lagăr de concentrare nazist 
de tristă faimă.
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CONGRESUL NAȚIONAL AL FORȚELOR PATRIOTICE 
DIN CAMBODGIA

PNOM PENH 28 (Agerpres). — La 
Pnom Penh a avut loc o sesiune spe
cială de trei zile a Congresului na
țional al forțelor patriotice din Cam- 
bodgia. Sesiunea a fost prezidată de 
Khieu Samphan, viceprim-minis- 
tru, ministrul apărării al Guvernului 
Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei.

In comunicatul sesiunii, congre
sul reafifmă atașamentul ferm al 
Cambodgiei la politica de indepen
dență. pace, neutralitate și nealinie
re, declară că poporul cambodgian 
își va continua lupta împotriva a- 
mestecului străin. împotriva acțiu
nilor subversive și a agresiunii din 
afară sub toate formele, că nu per
mite crearea de baze militare străi
ne pe teritoriul Cambodgiei.

Participanta la congres reafirmă 
atașamentul lor față de prințul No
rodom Sianuk, șef al statului și pre-

ședințe al Frontului Unit Național al 
Cambodgiei.

Postul de radio din Pnom Penh, 
„Vocea Frontului Unit Național al 
Cambodgiei", a chemat poporul să 
depună toate eforturile în vederea 
îndeplinirii celor două mari sarcini 
revoluționare — apărarea si edifi
carea patriei.

A încetat din viață regina 
Sisowath Kossamak

PEKIN *28 (Agerpres). — Șeful 
statului cambodgian. Frontul Unit 
National, Guvernul Regal de Uniu
ne Națională anunță că la 27 a- 
prilie. în urma unei îndelungate su
ferințe. a încetat din viață regina 
Sisowath Kossamak, mama prințului 
Norodom Sianuk — transmite agen
ția China Nouă.

întîlnire prietenească.
Cu prilejul vizitei în R.P. Chineză a 
delegației de specialiști in. domeniul 
tehnipii de calcul și informatici), 
condusă de Ion Românii,* vicepre
ședinte al Consiliului organizării e- 
conomico-sociale, ambasadorul țării 
noastre la Pekin, Nicolae Gavrilescu, 
a organizat o întîlnire prietenească 
la care au participat Wang Cheng, 
ministrul industriei mecanice numă
rul patru, și alte persoane oficiale. 
In cursul întîlnirii, specialiștii ro
mâni și chinezi au făcut un schimb 
de opinii, în cursul căruia au fost 
evidențiate posibilitățile existente și 
dorința comună de a extinde coope
rarea între țara noastră și R.P. Chi
neză în domeniile electronicii și teh
nicii de calcul. Delegația de specia
liști români a părăsit Pekinul, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

0 delegație română, co“- 
dusâ de Ion Bogdan, adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului și geo
logiei din România, a purtat, în pe
rioada 24—28 aprilie, la Sofia, con
vorbiri cu o delegație a Ministerului 
Resurselor Minerale, în legătură cu 
dezvoltarea cooperării economice și 
tehnice dintre cele două țări in do
meniul materiilor prime.

Secretarul general al 
P.C. din Marea Britanie, 
Gordon McLennan, s-a pronunțat 
pentru retragerea țării din Piața co
mună (vest)-europeană. El a cerut, 
de asemenea, o schimbare a politicii 
guvernului britanic in vederea rezol
vării crizei economice care afectează 
tara.

0 delegație a Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei, condusă de Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., a sosit luni într-o vizită, de 
prietenie la Moscova.

Participonții la Adunarea 
reprezentanților opiniei pu
blice pentru securitate și cooperare

europeană și-au desfășurat luni acti
vitatea in comisii de lucru și in Co
mitetul internațional al opiniei pu- 
blfCe,- care a dezbătut proiectul De
clarației finale a adunării, întîlniri la 
care au luat parte și reprezentanți ai 
României.

întrevederi franco-israe- 
lîene. Ministrul de externe al Israe
lului, Yigal Allon, aflat în vizită ofi
cială în Franța, a avut luni o în
trevedere cu omologul său francez, 
Jean Sauvagnargues. Au fost discu
tate probleme privind evoluția rela
țiilor bilaterale și situația din Orien
tul Apropiat.

în favoarea transformă
rii Oceanului Indian într-o 
zonă a păcii. Referindu-se la 
crearea bazei militare a S.U.A. pe 
Insula Diego Garcia, din Oceanul 
Indian, primul ministru al Indiei. 
Indira Gandhi, a apreciat că aceasta 
constituie o sursă de tensiune și a- 
menințări Ia adresa statelor din zo
nă și a arătat .că guvernul tării sale 
sprijină inițiativa premierului Repu
blicii Sri Lanka. Sirimawo Bandara- 
naike, pentru acțiuni coordonate ale 
statelor din zonă, în vederea păs
trării Oceanului Indian ca o zonă a 
păcii.

Manifestație a tineretului 
din Europa pentru liberta
tea poporului spaniol.La ma- 
nifestație, care a avuț loc la Milano, 
au fost prezente, alături de reprezen- 
tanțLai tineretului italian și ai orga
nizațiilor politice democratice din 
Italia, delegații ale unor mișcări de 
tineret din numeroase țări europene, 
în cadrul mitingului, organizat în 
piața Castello, au luat cuvîntul San
tiago Carrillo, secretar general al 
P.C. din Spania, Bettino Craxi. vice- 
secretar al P.S.I., A. Aniasi, primarul 
orașului Milano.

Tîrgul internațional de 
artizanat de la florența.

La actuala ediție a acestei tradițio
nale manifestări sînt prezenti expo
zanți din 40 de țări ale lumii. Româ- 
lîiă’ participă du un stand cuprinzînd 
articole de artizanat textil, de lemn 
și ceramică, jucării, covoare. Din 
prima zi, standul românesc se bucură 
de o mare afluență de public.

Coaliția de guvernămînt 
din statul indian Kerala, 
condusă de Achutha Menon (P.C. din 
India), și-a redobîndit majoritatea în 
Adunarea Legislativă locală prin 
sprijinul obținut din partea grupării 
Congresului. Liderii grupării dizi
dente din Partidul Congresul Natio
nal Indian (C.N.I.) și-au oferit spri
jinul Frontului de guvernămînt din 
Kerala, astfel îneît în prezent coali
ția deține o majoritate de jumătate 
plus unu din numărul membrilor A- 
dunării Legislative locale.

Un puternic uragan sa 
abătut asupra unor localități din 
Bangladesh, producînd importante pa
gube materiale. în mai multe locuri 
au fost întrerupte comunicațiile tele
fonice. au fost deteriorate clădiri, 
precum și suprafețe întinse de cul
turi agricole. Au fost semnalate vic
time în rîndul populației.

Poliția italiană 8 arestat 
duminică patru elemente neofasciste, 
suspectate de a fi organizat atentate 
împotriva rețelei feroviare la Tos
cana. Operațiunea constituie rezulta
tul unei anchete desfășurate timp 
de trei luni.

Vulcanul Ruapehu din 
Noua Zeelandă a erupt din nou ieri, 
coloana de fum și cenușă, care a 
atins înălțimea de 10 000 m, puțind fi 
văzută de la distantă de cîteva sute 
de kilometri. Ekperții consideră că 
activitatea vulcanului va continua și 
în zilele următoare.

ORIENTUL APROPIAT

Sărbătoarea națională a Japoniei — ziua de naștere a Maiestății 
Voastre — îmi oferă ocazia deosebit de plăcută de a vă adresa felicitări 
tși cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și 
prosperitate poporului japonez prieten.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am făcut-o recent 
în frumoasa dumneavoastră țară, de întîlnirile și convorbirile avute *— 
minunat prilej de a cunoaște nemijlocit viața, activitatea și valorile ma
teriale și spirituale create de harnicul și talentatul popor japonez.

îmi exprim convingerea și pe această cale că vizita se va înscrie ca 
un moment remarcabil în dezvoltarea multilaterală a relațiilor de prie
tenie și conlucrare dintre țările și popoarele noastre, în interesul celor 
două națiuni, spre binele cauzei păcii, colaborării și progresului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale TAKEO MIKI
Prim-ministru al Japoniei

TOKIO

Vă rog să primiți, Excelență, calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate cu ocazia sărbătorii dumneavoastră naționale.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste Romania

Simbolurile 
„Turnului soarelui"

„Priviți florile de 
cireș, cunună strălu
citoare sub cerul de 
primăvară" — este în
demnul unui vechi 
cîntec popular japo
nez. Printr-o fericită 
coincidentă-. Ziua na
țională a Japoniei se 
sărbătorește în apri
lie, luna cea mai în
drăgită de locuitorii 
arhipelagului nipon, 
fiindcă atunci înflo
resc cireșii — „saku- 
ra“ — adevărat sim
bol national. Admira
ția pentru gingășia 
florilor de cireș, ex
presie a dragostei fa-, 
tă de natura în veș
nică înnoire, prețui
rea pentru ceea ce 
este simplu si ome
nesc, cultivarea valo
rilor trecutului con
stituie tot atîtea tră
sături caracteristice 
ale harnicului și ta
lentatului popor ja
ponez, îngemănîndu-se 
cu aspirația spre pro
gres, concretizată in 
dezvoltarea impetu
oasă a industriei, teh
nologiei si științei, în 
special în ultimii 25 
de ani.

Ilustrativă în acest 
sens este zona Kan- 
sai, leagănul civiliza
ției nipone, unde se 
află marile orașe O- 
saka, Kyoto. Kobe și 
localitatea istorică Na
ra. Cu o istorie de un 
mileniu și jumătate, 
fosta capitală a Japo
niei. Osaka, este, poa
te. astăzi orașul din 
arhipelagul nipon în 
care bate cel mai pu
ternic pulsul moder
nizării. Ca si Tokio 
— de care este legată 
printr-una din cele 
mai moderne auto
străzi din lume, To
mei, magistrală de be
ton ce străbate un 
traseu pitoresc stre-

curîndu-se prin masi
vul Izu Hakone și pe 
lingă legendarul mun
te Fuji — Osaka â cu
noscut același proces 
al dezvoltării dina
mice. Contopindu-se 
practic cu localități
le mai mici înveci
nate, Osaka formează 
împreună cu acestea 
și cu orașele amintite 
mai sus. Kobe. Kyoto, 
Nara, a doua mare 
zonă urbano-indus- 
trială a tării, cu pes
te 20 milioane de lo
cuitori. Nu intimplă-

CORESPONDENTA 
DIN TOKIO

tor aici s-a organizat 
— pentru prima dată 
în Asia — expoziția 
mondială — „Expo- 
70", al cărei simbol. 
„Turnul soarelui", o- 
peră a renumitului 
sculptor nipon Taro O- 
kamoto, este închinat 
năzuinței perpetue a 
umanității spre pro
gres, aspirațiilor de 
pace și conlucrare paș
nică a tuturor po
poarelor planetei.

în memoria locui
torilor, marii zone O- 
saka — Kyoto, ca și a 
întregului popor japo
nez, sînt proaspete im
presiile puternice pri
lejuite de recenta vi
zită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu pe melea
gurile nipone. Cu lite
re de aur în cărțile de 
onoare sînt înscrise 
vizitele de lucru la 
firme de frunte ale 
industriei nipone, cum 
sînt „Koyo Seiko" — 
unul din principalii 
producători de rul

menți din Japonia și 
din lume, în coope
rare cu care au fost, 
construite în Româ
nia uzinele de rul
menți de la Alexan
dria și Bîrlad — „Nis- 
shin Steel", ce deține 
primul loc în Japo
nia in domeniul ote
lurilor inoxidabile, 
complexul petrochi
mic al firmei „Mitsui 
Toatsu Chemicals 
Inc". Sentimentele de 
aleasă prețuire expri
mate față de înalții 
oaspeți de populație, 
de conducătorii, spe
cialiștii, muncitorii și 
tehnicienii întreprin
derilor vizitate. ma
nifestările de caldă 
prietenie la adresa 
României, atit la Osa
ka și Kyoto, cit și la. 
Tokio și în celelalte 
localități cuprinse în 
itinerarul vizitei, con
tactele fructuoase la 
nivelul cel mai înalt, 
multiplele acorduri și 
înțelegerile încheia
te îndreptățesc în
tru totul aprecierea 
că solia de pace și co
operare a președinte
lui României a mar
cat un eveniment de 
referință istorică în 
dezvoltarea raportu
rilor româno-japoneze.

în . toate cercurile 
nipone este unanimă 
părerea, pe care po
porul român o împăr
tășește pe deplin, că 
în urma acestei vizi
te. relațiile de priete
nie și cooperare din
tre România și Japo
nia au cele mai bune 
premise pentru a se 
lărgi și amplifica, po
trivit intereselor ce
lor două popoare, 
spre folosul cauzei 
păcii, înțelegerii și co
laborării in lume.
Paul DIACONU

De pretutindeni

Vineri, 25 aprilie, Portugalia a ani
versat împlinirea unui an de la isto
rica răsturnare a regimului fascist, 
dată care a coincis cu alegerile pen- 
Iru Adunarea Constituantă. „Ziua 
Portugaliei", zi a libertății, a fost săr
bătorită la Lisabona, ca și în cele-1 
lalte localități ale țării,, cu începere 
încă de la miezul nopții, prin de
monstrații spontane ale populației, 
care s-a revărsat iarăși pe străzi. 
Mulțimile repetau ca un fel de salut 
simbolic parola „curaj" și contrapa- 
rola „pentru victorie", folosite de 
militarii patrioți, care, cu un an in 
urmă, porneau la asaltul regimului 
fascist. în jurul orei două noaptea, 
mii de cetățeni s-au adunat în fața 
Palatului prezidențial, unde era în
trunit Consiliul revoluției. Președin
tele Costa Gomez, primul ministru, 
Vasco Gonțalves, și generalul Otelo 
Saraiva de Carvalho (șeful operațiu
nilor militare de la 25 aprilie 1974 și, 
în prezent, comandant adjunct al 
forțelor militare continentale) au 
rostit scurte alocuțiuni, în timp ce 
mulțimea le acoperea cuvintele scan- 
dînd lozincile : „Soldat prieten, po
porul este cu tine 1", „Reacțiunea nu 
a trecut, reacțiunea nu va trece 1", 
„Unitate !“. - ,

La ora deschiderii secțiilor de vo
tare, în diverse locuri se formaseră 
șiruri lungi de cetățeni, dintre care 
multi nu au dormit toată noaptea, 
dornici să-și exercite un drept fun
damental care, alături de multe al

tele. le fusese negat atîta vreme. La 
întrebarea „Pentru ce votați răs
punsul primit cel mai adesea de re
porteri din partea celor ce-și aștep
tau rindul a fost invariabil : „Pentru 
o Portugalie nouă, pentru libertate 
și dreptate".

Forțelor de stingă le-a revenit pes
te jumătate din sufragiile exprimate, 
ceea ce are semnificația unei ratifi
cări grăitoare a transformărilor re
voluționare intervenite în viata poli
tică, economică și socială a țării, un 
vot de încredere in continuarea aces-

lisabona. Opțiune clară 
în favoarea forțelor stîngiî

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

Rezultatele finale ale alegerilor 
pentru Adunarea Constituantă se 
prezintă astfel : Partidul Socialist a 
obținut 2 145 392 voturi (37,87) la 
sută) ; Partidul Popular Democratic
— 1 494 575 (26,38 la sută) ; Partidul 
Comunist — 709 639 (12.53 Ia sută) ; 
Centrul Democratic și Social — 
433 153 (7,65 la sută) ; Mișcarea De
mocratică Portugheză — 233 362 (4,12 
la sută) : Frontul Socialist Popular
— 66 161 (1,17 la sută) ; celorlalte for
mațiuni politice care au prezentat 
candidați le-au revenit, în total, ceva 
mai mult de 3 la sută din voturi.

tui curs. Analiza repartizării votului 
pe regiuni indică, totodată, o clară 
diferențiere între districtele electo
rale din Nordul și din Sudul țării. 
In vreme ce în zonele din Nord, în 
special cele rurale, caracterizate prin- 
tr-o pronunțată înapoiere și izolare 
(și. în consecință, mai ușor influența- 
bile de forțele reacționare, care au 
căutat, prin toate mijloacele, să pro
voace o stare de spirit anticomunistă, 
de teamă și neîncredere), grupările 
politice conservatoare s-au situat în 
avans — în districtele din Sud, mai 
dezvoltate din punct de vedere eco

nomic, partidele de stînga au obținut 
marea majoritate a voturilor. în prin
cipalele centre muncitorești, partidul 
comunist și partidul socialist au ob
ținut procente deosebit de ridicate, 
cum a fost cazul la Setubal, ca și în 
diverse circumscripții din Lisabona și 
Porto.

La întîlnirea cu cei 1 100 de zia
riști străini, aflati la centrul de pre
să de Ia Lisabona, președintele 
Costa Gomez a declarat : „Poporul 
portughez a dat o înaltă dovadă de 
civism". La rindul său, premierul 
Goncalves a declarat : „Anul care a 
trecut a însemnat un mare avans în 
procesul de dezvoltare a țării noas
tre, în ciuda tuturor greutăților, pe 
care noi le-am depășit. Ne aflăm 
acum într-un moment care obligă la 
multă muncă și energie, la mult calm 
și mai ales la o puternică mobilizare 
politică și ideologică, pentru a duce 
mai departe acest proces. Intențio
năm să modificăm relațiile de mun
că, înseși relațiile de producție. Con
siliul revoluției a aprobat chiar acum 
un document care prevede controlul 
oamenilor muncii asupra procesului 
productiv. Cred că și aceasta este o 
măsură a marilor schimbări revolu
ționare prin care trece țara".

Rezultatele alegerilor, consideră 
marea majoritate a observatorilor și 
comentatorilor de aici, constituie toc
mai o expresie a aprobării populare 
date acestor măsuri.

Vasile OROS

• întrevederi la Riad 
și Cairo

RIAD 28 (Agerpres). — Luni au 
început la Riad convorbirile oficiale 
între șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, sosit 
într-o vizită oficială în această țară, 
și regele Khalid al Arabiei Saudite. 
Referindu-se la conținutul convorbi
rilor prilejuite de această vizită, 
postul de radio Riad relevă că aces
tea se vor concentra asupra promo
vării relațiilor dintre cele două țări 
în toate sferele de activitate. Tot
odată, vor fi examinate aspecte ale 
conjuncturii internaționale actuale, 
in primul rînd situația din Orientul 
Apropiat și problema palestineană.

CAIRO 28 (Agerpres). — Sub 
conducerea lui Ismail Fahmi, vice- 
premier și ministrul afacerilor exter
ne al Egiptului, și Mariano Rumor, 
ministrul afacerilor externe al Italiei, 
aflat în vizită oficială la Cairo, luni 
au început lucrările Comisiei mixte 
pentru cooperarea egipteano-italiană.

După cum relatează agenția M.E.N., 
cele două părți au efectuat o trecere 
în revistă a evoluției situației din 
Orientul Apropiat. Au fost discutate 
reactivarea Conferinței de la Geneva 
pentru pace în Orientul Apropiat, 
rolul statelor vest-europene în găsi
rea unei reglementări a conflictului 
din zonă, precum și hotărîrea Egiptu
lui de a redeschide pentru navigația 
internațională Canalul Suez.

• OCHIUL GIGAN
TIC AL PLANETEI. Revista 
sovietică „Sputnik" publică a- 
mănunte în legătură cu con
strucția celui mai mare tele
scop din lume, instalat în Cau- 
caz și a cărui oglindă are dia
metrul de cinci metri. Gigantul 
cîntărește 850 de tone. Pentru a 
obține sticla din care s-a con
fecționat oglinda a fost nevoie 
de topirea și retopirea compo
ziției respective timp de doi ani 
și patru luni, la o temperatură 
de 1 600 de grade. Masa de sti
clă obținută a cîntărit 70 de tone 
— cea mai mare bucată prelu
crată vreodată în istoria de 
cinci milenii a industriei sticlei. 
Pentru șlefuire s-au folosit dia
mante însumînd 15 000 carate, 
cantitatea de șpan atingînd 28 
de tone 1 Și un ultim amănunt: 
transportul de. la uzină pînă la 
observator al oglinzii s-a făcut 
cu un tractor special de 120 de 
tone,

• POPULAȚIA POLO
NIEI a crescut în cursul 
anului trecut cu 332 600 de per
soane, cea mai mare creștere a- 
nuală în decursul ultimului de
ceniu — se arată în studiul 
„Dezvoltarea populației Poloniei 
în anul 1974", editat de Direcția 
centrală de statistică. în prima 
jumătate a lunii iunie, populația 
țării va atinge 34 milioane de 
locuitori, Polonia ocupînd astfel 
locul al șaptelea în Europa 
(după U.R.S.S., R.F. Germania, 
Marea Britanie, Italia, Franța, 
Spania) și locul 22 în lume. Ca 
urmare a urbanizării rapide, 
populația orașelor a crescut in 
cele trei decenii postbelice de 
peste 2,5 ori. Azi, 54,6 la sută din 
populația țării trăiește in orașe. 
Demn de reținut este că în ul
timii zece ani se înregistrează 
o creștere de la an la an a nu
mărului de căsătorii, care anul 
trecut a ajuns la peste 319 000.

• PRODUCȚIA DE ÎN
LOCUITORI Ăl CĂRNII, 
sub formă de preparate din 
proteină vegetală, crește mereu. 
Parțial, deficitul de carne va pu
tea fi acoperit prin proteine ve

getale, obținute din soia, rapi- 
ță, bob, frunzele unor plante 
etc. Folosite ca adaos în ames
tec cu carnea tocată, aceste 
proteine nu-i schimbă gustul și 
sînt foarte hrănitoare. Carnea 
astfel preparată se păstrează 
bine sub formă uscată sau re
frigerată, apa redindu-i colori
tul și gustul natural. în 1967, în 
S.U.A. s-au produs 12 600 tone 
de asemenea substituienți ai 
cărnii, iar în 1973 producția a 
depășit 65 000 de tone. Utilizarea 
unor astfel de adaosuri este 
facilitată de faptul că în această 
țară se consumă mari cantități 
de carne tocată. Se apreciază că 
în 1980 americanii vor consuma 
2,5 miliarde kilograme carne to
cată cu un adaos de 8—9 la sută 
proteine vegetale. în același 
timp se extinde desfacerea căr
nii combinate cu proteine ve
getale și în Suedia, Marea Bri
tanie și R. Fi Germania.

• VITICULTURA IN 
BULGARIA CUNOAȘTE 
O DEZVOLTARE CON
TINUĂ în condițiile noilor 
tehnologii de îngrijire a viței 
de vie. Pe marile plantații viti
cole — variind ca suprafață în
tre 1 000 și 6 000 hectare — în
grijirea unui hectar necesită 
doar 60—80 zile de muncă, 
de trei ori mai puțin decit în 
condițiile tehnologiilor vechi de 
pe plantațiile mai mici. Anul 
trecut s-au recoltat 1,1 milioa
ne tone struguri, prevăzîndu-se 
un spor de peste 100 000 tone 
pentru acest an.

• ORIGINALITATE CU 
ORICE PREȚ. Presa inter
națională inserează noi infor
mații despre cele mai năstruș
nice recorduri. Iată unul dintre 
cele mai recente : un australian, 
pe nume Cris Warner, a „lo
cuit" într-o piscină cu rechini 
timp de 54 de ore, protejat, ce-i 
drept, de un costum special. Un 
alt record, de data aceasta din 
domeniul baschetului : doi ame
ricani au jucat fără întrerupere 
nu mai puțin de 52 de ore și 4 
minute. Nimeni nu a reușit 
pînă acum să afle la ce folosesc 
toate aceste recorduri...
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