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adresata tovarășului llie Verdeț 
tu prilejul împlinirii virstei de 50 de ani

Dragă tovarășe Verdeț.
Cu prilejul aniversării zilei de naștere. Comitetul Po

litic Executiv al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român îți adresează, cu afecțiune tovărășească, 
călduroase felicitări si cele mai bune urări de sănătate 
si fericire.

împreună cu întregul nostru partid, dăm o înaltă apre
ciere activității tale desfășurate cu pasiune si abnegație 
în cadrul Comitetului Central, al guvernului, contribuției 
pe care ai adus-o si o aduci la victoria cauzei clasei mun
citoare — al cărei fiu devotat ești — la înfăptuirea po
liticii generale, interne si externe, a partidului și statu

lui nostru, la întreaga operă de edificare a socialismu
lui pe pămintul patriei.

îti dorim -cu toții, dragă tovarășe Verdeț, viață înde
lungată. multă sănătate și putere de muncă, succese și 
satisfacții cit mai mari în îndeplinirea sarcinilor de răs
pundere ne care partidul ti le-a încredințat, astfel ca. 
alături de noi toți, să-ți aduci contribuția prețioasă la 
transpunerea in viată a istoricelor hotăriri adoptate de 
Congresul al XI-lea, a Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism.

în această zi. cînd împlinești frumoasa vîrstă de 50 de 
ani. îti adresăm din adincul inimilor noastre tradiționala 
urare „La multi ani !“.

Sînt temelii pentru o recoltă bogată

ACUM, IMPORTANTĂ ESTE 
buna Întreținere a culturilor

Semănatul porumbului s-a în
cheiat pe aproape toate suprafe
țele destinate culturii lui. A- 
cum, continuă însămînțarea cultu
rilor mai pretențioase La căldură, 
cum sînt soia, ricinul, orezul și 
bumbacul. Constituie o realizare 
remarcabilă faptul că oamenii 
muncii din agricultură au reușit, 
sub îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid, a consiliilor 
populare și a organelor de specia
litate, să execute semănatul și ce
lelalte lucrări agricole de primă
vară în limitele timpului optim și 
la un nivel agrotehnic ridicat.

Au fost puse, așadar. temelii 
bune recoltei din acest an. De 
acest lucru ne putem convinge 
privind îndeaproape cîmpul : sfe
cla de zahăr, floarea-soarelui, po
rumbul. cartofii etc. au ră
sărit si se dezvoltă bine ; griul 
a început pe alocuri să dea în 
spic, lanurile fiind dese ca peria. 
Si mersul vremii este favorabil a- 
gricultorilor. După ploile de la sfîr- 
situl lunii aprilie, care au refăcut 
rezerva de umiditate din sol, 
timpul s-a încălzit. Meteorologii 
prevăd, în continuare, anumite zile 
cu timp umed, ceea ce pentru agri
cultură este bine ; așa cum spune 
expresia — ..cînd plouă în mai ai 
furaie si mălai". Există, deci, con
diții bune pentru îndeplinirea sar
cinii trasate de conducerea parti
dului ca în acest an să se obțină 
20 milioane tone cereale. 8,5 mi
lioane tone sfeclă de zahăr. 4 mi
lioane tone legume si 5 milioane 
tone cartofi, precum si cantități 
sporite de furaje necesare sectoru
lui zootehnic.

Dacă la culturile de grîu. în afa
ră de plivitul buruienilor, nu mai 
este acum altceva de făcut, în 
schimb întreținerea plantelor pră- 
șitoare solicită in aceste zile un 
mare volum de muncă, o mare 
concentrare de forțe mecanice și

MARI CONSTRUCȚII HIDROENERGETICE PE RlURIlE TĂRII

Amenajarea 
Șiret- Bărăgan - Mostiștea 
• De la Bacău la Dunăre se vor construi 10 hidro
centrale, cu o putere instalată de 250 MW • Anual 
se vor produce aproape 700 milioane kWh de energie 
electrică • Vor fi irigate 825 000 hectare • 300 de 

kilometri de cale navigabilă • Noi puncte turistice
Bistrița, Argeș, Du

năre, Lotru... O ade
vărată „ștafetă" a e- 
lectrificării, devenită, 
cu trecerea anilor, tot 
mai cuprinzătoare. 
Bistrița, de la Cea
hlău pină la vărsarea 
in Șiret, supusă de
plin de către om, s-a 
prefăcut într-o ma
gistrală a energiei, a 
luminii. Apele ei, a- 
junse la confluența cu 
apele Șiretului, dau 
acestuia mai multă 
forță, care în curînd 
se va transforma în 
noi izvoare de lumi
nă. La Galbeni se va 
construi prima hidro
centrală de pe rîul 
Șiret. Vor urma apoi 
centralele de la Răcă- 
ciuni și Berești. Ele 
vor avea o putere In
stalată de 117 MW și 
vor produce anual 
300 milioane kWh. 
Primele două se vor 
realiza pă canale de 
derivație.

Irigarea Bărăganu
lui din Șiret, propusă 
încă din 1912 de prof. 
Davidescu, își are ra
țiunea în faptul că 
riul Șiret posedă cel 
mai bogat volum de 
apă din rîurile interi
oare ale țării ; iriga
rea va. fi realizată 
prin construirea unui 
canal magistral, care 
va începe să devieze 
gravitațional apele 
spre Bărăgan, din 
zona de confluență a 
rîului Trotuș cu Șire
tul. De la punctul de 
priză, traseul canalu
lui se îndepărtează 
treptat de albia Șire
tului, trecînd prin a- 
propierea localități
lor Mărășești, Foc
șani, Rm. Sărat, Bu
zău, Urziceni. Pe par
curs, în canal vor fi 
captate și debitele 
riurilor Putna și Bu
zău. La extremitatea 
aval, la circa 185 kilo
metri de punctul de 
priză, canalul magis
tral debușează în acu
mularea Panțoiu. pre
văzută a se realiza pe 

rîul Ialomița, imediat 
in aval de confluența 
cu rîul Prahova. In
terconectarea cu sis
temul Mostiștea se 
realizează printr-un 
canal de aproximativ 
6 km lungime. în
tre acumularea Pan
țoiu și valea Colcea- 
gului (afluent al văii 
Mostiștea). Valorifi
carea potențialului hi
droenergetic se reali
zează in hidrocentra
lele Adjud pe Șiret și 
Dimbroca pe Buzău ; 
turbinele instalate 
aici, cu o putere to
tală de 46 MW, vor 
da o producție medie 
de energie de 145 mi
lioane kWh pe an. 
Specialiștii de la In
stitutul de studii și 
proiectări hidroener
getice și Institutul de 
studii și proiectări 
pentru îmbunătățiri 
funciare precizează 
că această amenajare 
are multiple avantaje. 
Este vorba de o ame
najare complexă pe 
un teritoriu de apro
ximativ 10 000 kilo
metri pătrați, prin 
care se urmărește să 
se obțină o creștere 
sensibilă a nivelului 
de dezvoltare econo
mică a întregii regi
uni. Astfel, se vor 
putea iriga suprafețe 
insumind 575 000 ha 
in zona Bărăganului 
central și de nord ; 
totodată, se vor crea 
condiții favorabile 
pentru asigurarea ali
mentării cu apă pota
bilă și industrială a 
localităților și obiecti
velor economice exis
tente în zona acumu
lărilor și traseului ca
nalului, precum și a 
localităților și obiecti
velor ce se vor dez
volta și construi în a- 
ceste zone în viitor 
(se vor livra circa 600 
milioane metri cubi 
de apă pe an).

În același timp, 
lacurile de acumulare 
și canalul vor fi folo

umane. Prășitul este acum princi
pala verigă din lanțul măsurilor a- 
grotehnice : de executarea la timp 
si in condiții de bună calitate a a- 
cestei lucrări depinde, in cea mai 
mare măsură, realizarea producții
lor sporite prevăzute pentru a- 
cest an.

Din diferite județe ale țării so
sesc vești din care rezultă că, in 
multe unități agricole, se lucrează 
în aceste zile cu toate forțele la 
întreținerea culturilor. Astfel, coo
perativele agricole din județele 
Mehedinți, Bihor, Satu-Mare, Dolj 
au încheiat prima prașilă la sfecla 
de zahăr. în cooperativele agricole 
din județele Tulcea, Dîmbovița, 
Olt, Teleorman au fost prășite 
manual sau mecanic mari supra
fețe cu floarea-soarelui. Din datele 
centralizate vineri, 9 mai, la Mi
nisterul Agriculturii rezultă că 
în cooperativele agricole prima 
prașilă la sfecla de zahăr s-a 
făcut pe 58 Ia sută din su
prafețe, iar la floarea-soarelui — 
pe 19 la sută din suprafețe. 
Realizări importante s-au obți
nut și în întreprinderile agri
cole de stat, unde se lucrează la 
prășitul mecanizat al florii-soare- 
lui și porumbului.

Analiza desfășurării lucrărilor 
de întreținere scoate insă în evi
dență, c.a și în anii precedenți, 
Inegalități pronunțate chiar si intre 
unitățile agricole din cadrul acelu
iași județ, sau din județe vecine, 
cu condiții naturale asemănătoare. 
Or, intirzierea lucrărilor de între
ținere, mai ales in aceste zile cu 
umiditate ridicată, ar putea duce 
la îmburuienarea culturilor, la di
minuarea recoltelor. Iată de ce, la 
ultima teleconferință care a avut 
loc la Ministerul Agriculturii s-a 
indicat să fie folosite la maximum 
toate utilajele : sape rotative, cul
tivatoare etc. La porumb, de e- 
xemplu, este necesar să fie exe

site pentru amenajări 
de exploatări piscico
le extensive și inten
sive. Canalul, consti
tuind o importantă 
arteră de apă cu re
gim <ie scurgere regu
lat și controlat, am
plasată într-o zonă cu 
localități și centre in
dustriale în plină în
florire și în imediată 
apropiere de o arteră 
rutieră și feroviară, 
cu un intens trafic 
turistic intern și in
ternațional, prezintă 
multiple posibilități 
de dezvoltare a locu
rilor de agrement, 
sporturilor nautice și 
turismului.

De asemenea, se va 
asigura o importantă 
capacitate de trafic 
naval pe întreaga 
lungime a căii navi
gabile, intre Panțoiu 
și Bacău, care este de 
circa 245 kilometri, 
în continuare, în sis
temul Mostiștea se 
vor construi alte cinci 
hidrocentrale — Mo
viliți, Măriuța, Broan- 
ca, Preasna și Frăsi- 
net — in care se vor 
monta grupuri bulb 
reversibile. „Casca
da" de hidrocentrale 
Mostiștea va avea o 
putere instalată tota
lă de 90 MW și va 
produce 240 milioane 
kWh energie electrică 
pe an. Din apele acu
mulate in acest bazin 
se vor putea iriga 
incă 250 000 ha.

Lucrarea dobîndeș- 
te în acest mod un 
caracter de amenajare 
complexă, cuprinzînd 
un important teritoriu 
al tării si constituind 
unul din marile o- 
biective ale econo
miei naționale, pe 
care constructorii sînt 
hotărîți să-l realizeze 
în cele mai bune con
diții în viitorul cinci
nal și în anii care ur
mează acestei peri
oade.

Ion LAZĂR 

cutate 3 prașile mecanice. Perico
lul buruienilor este mare și nică
ieri, pe nici un hectar, pe nici o 
parcelă, să nu le lăsăm să dijmu- 
iască recolta 1

Se impune ca, în toate. unitățile 
agricole, consiliile de conducere și 
specialiștii să asigure o organizare 
rațională a muncii, avind la bază 
echipa, brigada, formațiile mixte de 
mecanizatori și cooperatori. Este o 
perioadă de virf a muncilor agri
cole, cînd toți cooperatorii și me
canizatorii, cînd toate forțele sate
lor trebuie să iasă în cîmp la pră
șit, cînd trebuie să se muncească 
din zori și pină seara tirziu. A- 
ceasta presupune să fie instaurate 
o înaltă responsabilitate in munca 
fiecăruia și a tuturor, o ordine și 
o disciplină desăvirșite în realiza
rea la timp si la un nivel calitativ 
ridicat al tuturor lucrărilor de în
treținere. Cu cit se va munci mai 
bine în această perioadă hotărî- 
toare pentru recoltă, cu atit mai 
mari vor fi producțiile ce se vor 
obține în acest an, ceea ce este în 
folosul tuturor locuitorilor satelor, 
al economiei naționale, al întregu
lui popor.

în aceste condiții, organizațiile 
de partid de la sate, comuniștii din 
unitățile agricole — de la cadrele 
de conducere, specialiști, pină la 
mecanizatori si cooperatori — tre
buie să unească eforturile tuturor 
lucrătorilor de pe ogoare pen
tru ca prășitul să decurgă in 
cit mai bune condiții. De mo
dul în care se va munci în a- 
ceastă perioadă în cîmp, cu toate 
forțele și mijloacele, pentru ca 
fiecare palmă de pămint să fie lu
crată exemplar, depinde mult ca 
ogoarele să rodească îmbelșugat, 
ca plănui și angajamentele asuma
te în acest an de oamenii muncii 
din agricultură să fie îndeplinite 
exemplar.

Astăzi sosește în Capitală 
vicepreședintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției
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al Irakului, Saddam Hussein Al Takriti
Astăzi sosește la București, la invitația Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român și Guvernului Republicii Socialiste România, 
o delegație de partid și guvernamentală din Republica Irak, condusă 
de Saddam Hussein Al Takriti, secretar general adjunct al Conducerii 
regionale a Partidului Socialist Arab Baas, vicepreședintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției al Republicii Irak.

Personalitate de frunte a 
vieții politice irakiene, Sad
dam Hussein Al Takriti s-a 
născut în 1937. Este licențiat 
al Facultății de drept.

Datorită activității sale po
litice, închinate cauzei pro
gresului social-economic și 
independenței Irakului, este 
arestat în repetate rînduri 
înainte de 1968. executînd 
pedepse în închisoare și fi
ind obligat să plece în exil 
politic.

La 2 aprilie 1969 este /lies 
secretar general adjundt al 
Conducerii regionale a Parti
dului Socialist Arab Baas din 
Irak, iar la 17 noiembrie 1969 
devine vicepreședinte al Con
siliului Comandamentului 
Revoluției al Irakului, func
ții în care depune o intensă 
și multilaterală activitate po
litică. în slujba înfăptuirii 
programului partidului, care, 
la 17 iulie 1968. a preluat 
conducerea în Irak. In func
țiile de mare răspundere ce 
îi sînt încredințate îi revin
sarcini deosebit de importan
te în ce privește dezvoltarea econo
mică și socială a țării, între care și 
cele legate de naționalizarea bunuri
lor societății „Iraq Petroleum Co". A 
fost, în repetate rînduri, însărcinat 
de Consiliul Comandamentului Revo
luției cu o serie de misiuni peste ho
tare, între care, recent, participarea 
la reuniunea la nivel înalt de la Al
ger a țărilor membre ale O.P.E.C.

Vizita vicepreședintelui Saddam 
Hussein Al Takriti în țara noastră 
se înscrie pe linia bunelor relații 
existente între România și Irak, in
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Arab Baas din Irak. 
Ea constituie, în același timp, o ex
presie a politicii promovate cu con
secvență pe plan extern de partidul 
și statul nostru de dezvoltare și în
tărire a legăturilor de prietenie și co
laborare pe multiple planuri cu ță
rile arabe, de solidaritate cu lupta 
lor pentru progres social, pentru în- ' 
tărirea independentei și suveranității 
naționale, pentru instaurarea unei 
păci drepte și durabile în Orientul 
Apropiat.

In acest cadru, un eveniment de 
deosebită importanță în dezvoltarea

AU ÎNDEPLINIT 
CINCINALUL

• TRUSTUL DE CONSTRUC
ȚII CRAIOVA ȘI TRUSTUL 
PENTRU MECANIZAREA A- 
GRICULTURII DOLJ au rapor
tat îndeplinirea, cu 8 luni mai 
devreme, a prevederilor de plan 
din actualul cincinal. Cu aces
tea, numărul unităților doljene 
care au realizat în devans cinci
nalul a ajuns la 10. (N. Băbălău).

• CU ÎNTREPRINDEREA DE 
PRELUCRARE A LEMNULUI 
SATU-MARE ȘI BALASTIERA 
DIN APA, numărul unităților 
din județul Satu-Mare care 
și-au îndeplinit prevederile cin
cinalului înainte de termen se 
ridică la 12. Valoarea producției 
suplimentare ce se va realiza 
pină la sfirșitul cincinalului, în 
aceste unităti, se ridică la peste
I miliard lei. (O. Grumeza).

• 6 UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL SĂLAJ. Cea 
de-a 6-a unitate economică din 
județul Sălaj, care și-a îndepli
nit planul cincinal este între
prinderea județeană de legume 
și fructe. Pină la sfirșitul aces
tui an, cele 6 unități vor da su
plimentar o producție globală 
industrială în valoare de 185 mi
lioane lei. (Gh. Rusu).

• GRUPUL DE ȘANTIERE 
DE CONSTRUCȚII FORESTIE
RE DIN CARANSEBEȘ a înde
plinit cu 8 luni mai devreme 
planul de producție stabilit la 
lucrările de construcții-montaj 
pentru întregul cincinal. Devan- 
sul cîștigat face posibil ca. pină 
la finele anului, să se realizeze 
suplimentar lucrări de peste 55 
milioane lei. (N. Cătană).

• COLECTIVUL ÎNTRE
PRINDERII DE CONSTRUCȚII 
SPECIALE, INDUSTRIALE ȘI 
MONTAJ — I.C.S.I.M. DIN 
BUCUREȘTI a îndeplinit la
II mai sarcinile de plan la 
construcții-montaj pe întregul 
cincinal, cu 5 zile . înațpțg, de 
termenul stabilit priți angaja
mentul asumat.. S-aU 
astfel condiții ca pînă.. la „șfîr- 
șitul anului 1975 să se reali
zeze un volum suplimentar de 
producție în valoare de peste 
360 milioane lei.

relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-irakiene l-a constituit vizita 
oficială efectuată, în februarie 1974, 
în Irak de secretarul general al Par
tidului Comunist Român, președinte
le României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vizită care, prin rezulta
tele ei pozitive, a deschis acestor ra
porturi noi și largi perspective, a 
pus temeliile unei conlucrări trainice, 
îndelungate, între țările, partidele și 
popoarele noastre. S-au intensificat 
legăturile dintre România și Irak pe 
plan politic, economic și cultural, re
lațiile dintre cele două țări și parti
de inscriindu-se pe un curs mereu 
ascendent, corespunzător aspirațiilor 
celor două popoare prietene, in in
teresul cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării între națiuni.

Poporul român, opinia publică din 
țara noastră salută cu satisfacție și 
bucurie vizita în România a vicepre
ședintelui Consiliului Comandamen
tului Revoluției al Republicii Irak. 
Saddam Hussein Al Takriti, cu con
vingerea că aceasta va sluji dezvol
tării și extinderii relațiilor româno- 
irakiene, prieteniei și colaborării din
tre popoarele noastre.

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Masă tovărășească
Conducerea partidului și statului a 

sărbătorit sîmbătă, intr-un cadru 
festiv, pe tovarășul llie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. cu 
prilejul împlinirii virstei de 50 de 
ani.

La masa tovărășească care a avut 
loc au luat parte tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu,

Dragă tovarășe Verdeț,
Dragi tovarăși.
Astăzi, unul din tovarășii noștri — 

membru al conducerii partidului — 
împlinește o vîrstă tînără, de 50 de 
ani. Desigur, vîrsta in sine nu repre
zintă un lucru deosebit, mai cu sea
mă că la 50 de ani toți oamenii se 
simt tineri ; de abia de la această 
vîrstă ei încep să se simtă in putere 
pentru a-da toate posibilitățile lor de 
creație.

Doresc ca, In numele Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral, precum și al meu personal, să 
adresez tovarășului Verdeț cele mai 
calde felicitări cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de viață — și, mai cu 
seamă, pentru faptul că din acești 50 
de ani o parte însemnată, după eli
berarea țării, i-a petrecut în munca 
de partid și de stat, ca activist in 
diferite sectoare de activitate.

Toți cunoașteți bine pe Verdeț. 
Știți că și in cadrul activității de 
partid, și in activitatea de stat a ac
ționat pentru întieolinirea in bune 
condiții a hotăririlor partidului, 
ale Comitetului Central, pentru a 
asigura traducerea în viață a poli
ticii de făurire a socialismului, de 
întărire a partidului, a rolului său 
politic conducător în toate domeniile 
de activitate. Cunoscind de mult 
timp activitatea desfășurată de tova
rășul Verdeț atit pe linie de partid, 
cit și pe linie de stat, lucrind îm
preună un timp îndelungat, am putut 
să apreciez — și cred că toți veți fi 
de acord cu mine — devotamentul, 
hotărirea cu care a acționat întot
deauna pentru îndeplinirea hotăriri
lor și sarcinilor încredințate de 
partid.

Deși la o vîrstă tinără, dar cu o 
activitate indelungată desfășurată m 
perioada ce a trecut de la eliberare 
— doar am sărbătorit ieri 30 de ani 
de la Victorie — în diferite munci 
de răspundere încredințate de partid, 
tovarășul Verdeț a adus o contribu
ție prețioasă la înfăptuirea politicii 
interne și a politicii internaționale a 
partidului nostru.

Activitatea tovarășului llie Verdeț, 
creșterea sa ca activist al partidului 
sînt o expresie a politicii juste des
fășurate de partidul nostru in dome
niul promovării cadrelor, a preocu
pării sale permanente de a asigura 
în rindul cadrelor de partid, al con
ducerii, o pondere importantă a ele
mentelor provenite din rîndurile cla
sei muncitoare. Trebuie să subliniem

„U - 650 SUPER" - un nou 
tip de tractor românesc

BRAȘOV (Corespondentul „Scîn- 
teii", Nicolae Mocanu). — Con
structorii de tractoare din Brașov 
au lansat în fabricație un nou tip 
de tractor : U-650 Super, care, prin 
performanțele sale tehnico-econo- 
mice și funcționale, se situează pe 
primul loc in cadrul „familiei" 
tractoarelor de 65 CP. Noul tip de 
tractor va putea fi folosit la 
executarea tuturor genurilor de 
lucrări in cultura mare, dar șl ca 
tractor rutier : pe terenurile cu 
aderentă scăzută va putea fi u- 
tilizată o variantă a acestuia, 
așa-zisul tractor DT. îmbunătăți
rea esențială pe care o conține 

Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu. Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar. 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei. Mihai 
Dalea. Mihai Gere, Nicolae Giosan. 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț. loan 
Ursu, împreună cu soțiile.
' Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova

că dacă partidul. In activitatea din- 
tr-o anumită perioadă, a avut re
zultate pozitive și a reușit să acțio
neze în spiritul concepției revoluțio
nare materialist-dialcctice și istorice, 
marxist-leniniste, aceasta se dato- 
rește tocmai faptului că-a acordat 
multă atenție creșterii ponderii cla
sei muncitoare in rindurile partidu
lui, sporirii numărului activiștilor 
de partid proveniți din rindurile 
clasei muncitoare. Partidul se orien
tează și acum cu consecvență in a- 
ceastă direcție, pornind de la necesi
tatea creșterii rolului clasei munci
toare ca clasă conducătoare in so
cietate. EI asigură promovarea și 
creșterea din rindurile clasei munci
toare a cadrelor conducătoare de 
partid și de stai. Consider aceasta 
ca una din activitățile cele mai po
zitive ale partidului nostru în anii 
de după eliberare și chiar mai dina
inte. din anii ilegalității. Doresc să 
subliniez acest lucru pentru că și in 
continuare — ținind seama de creș
terea numerică a clasei muncitoare, 
a conștiinței sale — este o necesi
tate formarea din rindurile acesteia 
a unor cadre cu inalte cunoștințe 
științifice, teoretice. Trebuie să nu 
uităm nici un moment necesitatea 
de a acorda toată atenția promovă
rii și creșterii cadrelor din rindul 
clasei muncitoare. Cit timp parti
dul nostru va fi puternic ancorat în 
rindul clasei muncitoare, cit timp el 
își va trage seva și-și va promova 
cadrele sale de bază din rindul cla
sei muncitoare, va fi un partid de 
neînvins, va reuși să-și îndeplinească 
rolul său de forță conducătoare. Și 
tovarășul llie Verdeț este tocmai ex
presia acestei politici a partidului 
nostru. Sint de altfel mulți tovarăși 
în partidul nostru care constituie ex
presia acestei politici.

Nu aș dori să mă refer acum la 
problemele care stau in fața noastră ; 
am vorbit despre acestea aseară, 
timp de două ore. Dar fără îndoială 
că avem multe de făcut pentru a a- 
sigura traducerea in viață, in cele

ÎN PAGINA A III-A

Cuvîntul tovarășului llie Verdeț

noul tip de tractor o constituie 
instalația hidraulică ; aceasta este 
dotată cu noi pompe hidrauli
ce de o concepție modernă, avind 
un grad de fiabilitate de patru ori 
mai mare, ceea ce permite 
sporirea presiunii de lucru cu 
50 la sută. In același timp, insta
lația hidraulică mai este dotată 
cu o instalație suplimentară de 
răcire a uleiului. In plus, noului 
tip de tractor i s-a asigurat și 
o ținută „vestimentară" modernă, 
capotajele sale fiind rabatabile, 
oferind in acest mod condiții mai 
bune de întreținere. 

rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat au adresat calde felicitări tova
rășului llie Verdeț, urindu-i multă 
sănătate, fericire și putere de muncă, 

în timpul mesei, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul llie Verdeț 
au rostit alocuțiuni.

mai bune condiții, a hotăririlor Con
gresului al XI-lea, atit pe plan na
țional, cit și internațional.

Aș dori să exprim convingerea mea
— și cred că este și a voastră, a tu
turor — că llie Verdeț, in activita
tea sa viitoare, se va strădui să-și 
îndeplinească, ca și pină acum, in 
cele mai bune condiții, sarcinile în
credințate de partid, in munca de 
mare răspundere pe care o are, si că, 
împreună cu întregul colectiv de con
ducere, cu Comitetul Politic Executiv, 
cu Comitetul Central, cu întregul nos
tru partid, va contribui la realizarea 
hotăririlor Congresului al XI-lea de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, precum și Ia în
făptuirea politicii de colaborare, so
lidaritate internațională și pace cu 
toate popoarele lumii. Cu această 
convingere aș dori să urez tovarășu
lui llie Verdeț succese tot mai mari 
in activitatea sa viitoare, multă să
nătate, putere de muncă și să-i do
resc lui și familiei sale — soției și 
întregii familii — multă fericire In 
viată și realizarea celor mai bune 
dorințe.

Ridic paharul pentru creșterea con
tinuă a capacității de muncă și de 
activitate a colectivului nostru !

Ridic paharul pentru întărirea ro
lului conducător al partidului, pen
tru creșterea și mai puternică a ca
drelor muncitorești în partid, pentru 
ridicarea pregătirii marxist-leniniste. 
înarmarea cadrelor noastre cu con
cepția cea mai înaintată, revoluțio
nară, despre lume, pentru lupta fer
mă împotriva vechiului. Aceasta e, 
de altfel, specific clasei muncitoare
— clasă care s-a dovedit consecvent 
revoluționară în toate condițiile șl In 
toate momentele activității partidului 
nostru !

Pentru unitatea partidului ! Pentru 
întărirea rolului său conducător în 
societatea noastră socialistă !

In sănătatea voastră, a tuturor, 
tovarăși ! (Aplauze).

IN ZIARUL DE AZI;

© 4 000 DE COMU
NIȘTI Șl 10 000 DE TI
NERI... @ SISTEMATIZA
REA Șl COMERȚUL SĂ
TESC ® OMUL - MĂ
SURĂ A TUTUROR LU
CRURILOR ® ZIUA 
BUNĂ... © RUBRICILE 
NOASTRE: DIN INSTAN
ȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PU
BLICE, FAPTUL DIVERS, 
SPORT, DE PRETUTIN

DENI
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FAPTUL
DIVERS
CartonașI 
roșu pentru 
un spectator

În ziarul nostru din 4 mai 
semnalam un fapt inadmisibil 
pe terenurile noastre de sport. 
In timpul meciului de la Bucu
rești dintre „Steaua” și „Uni
versitatea Craiova”, un individ 
a aruncat o petardă pe cîmpul 
de joc. In nota publicată ce
ream organelor de ordine să-l 
identifice pe făptaș si să aducă 
la cunoștința publicului numele 
lui, precum și măsurile legale 
luate de cei în drept.

În urma anchetei întreprinse 
de organele de ordine, făptașul 
a fost identificat. Este Ștefan 
Buzatu, din Craiova, strada A- 
rieș nr. 10, care își procurase 
petarda respectivă pe căi ilici
te. În prezent se află în curs 
de cercetare în stare de arest.

Pentru ca asemenea manifes
tări reprobabile să nu mai aibă 
ioc, este bine ca, pe lingă orga
nele de ordine, spectatorii de pe 
stadioanele noastre să intervină 
prompt, să creeze un adevărat 
curent de opinie pentru desfă
șurarea oricărei competiții ln- 
tr-o atmosferă de deplină spor
tivitate |i răspundere civică.

„Subsemna
ții trei copii...

...din comuna Lelești, Județul 
Gorj — Nina de 16 ani, Petrișor 
de 13 ani și Vasilică de 6 ani 
— vă scriem cu lacrimi de^ bu
curie că tăticul nostru. 
Roșea, se află din nou 
unde nu credeam că o să-1 mal 
vedem vreodată. A fost așa de 
tare bolnav, că toată lumea 
spunea că numai vreun mare 
doctor de la București ar mai 
putea să facă vreo minune ca 
să-l salveze”. Dar tăticul lor, 
aflat în stare gravă, riscant de 
transportat, a fost internat la 
spitalul unificat din Tg. Jiu. 
După șase săptămîni de îngri
jire și supraveghere atentă din 
partea medicilor Grigore Lu- 
pescu, Aurelia Țigăran și Ilarie 
Popescu, omul a fost redat fa
miliei, societății. Cei trei copii, 
cind și-au văzut tatăl din nou 
In mijlocul lor, au pus mina pe 
creion și ne-au trimis o fru
moasă și emoționantă scrisoare, 
în care le urează celor trei doc-

Bieții

Petre 
acasă,

copaci...
Răspunzînd unei plîngeri fă

cute de asociația de locatari din 
strada General Florescu nr. 19 
(prin care se arăta că, in plin 
centrul Capitalei, o unitate de 
argăsit și tăbăcit piei cu vreo 
4—5 meșteșugari poluează 
grav aerul din jur, iar rezi
duurile aruncate în curte consti
tuie un grav focar de infecție), 
adresa nr. 427 din 7 octombrie 
1974 primită din partea inspec
torului sanitar șef al munici
piului București și a șefului la
boratorului de igienă comunală 
preciza negru pe alb : „In ur
ma verificării făcute de orga
nele noastre s-a impus condu
cerii cooperativei «Blănari» în
chiderea imediată (sublinierea 
noastră) a unității din str. Ge
neral Florescu 19, pentru faptul 
că nu a luat In considerare re
petatele indicații sanitare de 
Îmbunătățire a condițiilor de 
Igienă și de înlăturare a noxe
lor care poluează mediul Încon
jurător”. Dar „închiderea ime
diată” n-a avut loc nici pină 
azi. Cine trece prin fata imobi
lului respectiv poate vedea că 
doi copaci falnici n-au mai În
frunzit...

Potrivire
S-a întîmplat cam la aceeași 

oră, pe două șosele din același 
județ — Sibiu. Două autocami
oane (21-SB-1590 și 21-SB-2181) 
circulau cu același fel de încăr
cătură : sticle cu bere. Amîn- 
două s-au răsturnat în șanț... 
din aceeași cauză : nerespec- 
tarea regulilor de circulație 
de către șoferii respectivi, 
în primul autocamion s-au 
spart 1 530 sticle cu bere, Iar în 
al doilea, exact de două ori mai 
multe : 3 060. Și o ultimă potri
vire : nu se putea ea pe șoferii 
Gheorghe Micu si Gheorghe 
Puia să nu-i apuce aceeași a- 
meteală după ce au văzut... nota 
de plată.

Cîne și cui 
dă o... lecție

Elevii din școlile județului 
Vilcea au colectat mii de sticle 
și borcane, mari cantități de fier 
vechi, grămezi importante de 
deșeuri de hirtie. Pină aici toate 
bune. Cind a fost Insă vorba de 
preluarea acestora, nici unitățile 
de colectare, nici cooperația de 
consum nu s-au grăbit să le vină 
in întimpinare. Din această cau
ză, in multe școli s-au format a- 
devărate... depozite de sticle, me
tal și hirtie. Ceea ce înseamnă ci 
factorii de răspundere de la u- 
nitățile colectoare „predau" ele
vilor o slabă lecție de gospo
dari. Sau, poate, invers : elevii 

dau lor o lecție.

Rubrics redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii'

4000 DE COMUNIȘTI ȘI 10000 DE TINERI...
Cîteva date doar din noua mono

grafie a unui județ aflat în plină 
dezvoltare : în Dîmbovița, datorită 
intrării în funcțiune a unor puternice 
unităti industriale, s-au creat în ul
timii ani 54 000 noi locuri de 
muncă ; in perioada viitorului cinci
nal, în fiecare an peste 7 000 de 
noi muncitori se vor alătura puter
nicului detașament al clasei munci
toare de pe aceste meleaguri ale 
țării — în covârșitoarea lor majo
ritate tineri și tinere din diver
se localități ale județului. Desigur, 
pregătirea și formarea pentru mun
că și viață a unui asemenea mare 
număr de tineri este o sarcină com
plexă, la a cărei rezolvare participă, 
deopotrivă, conducerile întreprinde
rilor, organele locale de stat și în
deosebi cele de învățămînt, asigurind 
angajarea tinerilor în întreprinderi, 
îndrumarea lor — corespunzător ap
titudinilor — spre diferite meserii, 
calificarea lor îndeosebi ca oțelari, 
strungari, lăcătuși sau in alte spe
cialități.

Reține în mod deosebit atenția fap
tul că organizațiile de partid din 
județ și-au asumat răspunderea de 
a-i ajuta pe tineri să-si însușească, 
concomitent cu profesiunea și cu 
deprinderile vieții orășenești, spiritul 
și disciplina muncitorească, etica 
comunistă. Practic, aceasta a deve
nit o sarcină concretă de partid a peste 
4 000 de comuniști, care se ocupă 
fiecare de unul sau doi tineri, caii- 
flcindu-i și formîndu-i, sprijinindu-t 
atit în timpul producției cit și in 
orele libere. In această amplă ac
țiune de educare revoluționară sînt 
cuprinși în acest an aproape 10 000 
de tineri, materializîndu-se astfel 
una din formele directe, nemijlocite 
ale conducerii organizațiilor U.T.C. 
de către organizațiile de partid.

Să concretizăm. La întreprin
derea de utilaj petrolier din Tîrgo- 
viște, grija pentru educarea și for
marea fiecărui tînăr începe chiar din 
momentul intrării sale In Întreprin
dere. Primit și condus la locul său 
de muncă de „prietenii noului
gajat”, tinărului 1 se lnmînează tot
odată un „mesaj de bun venit”. Nu 
este, cum s-ar putea crede, doar o 
Înșiruire de vorbe frumoase — bine 
venite, de altfel — ci și un îndrep
tar foarte precis pentru rezolvarea

diferitelor probleme de muncă și 
viață.

Un comunist — oțelarul Gheorghe 
Rus, topitor-șef la oțelăria electrică 
nr. 1 a Combinatului de oțeluri spe
ciale din Tirgoviște — a lansat che
marea ca fiecare muncitor din uzine 
să asigure. în fiecare semestru, cali
ficarea a doi tineri. Larg populari
zată de organizațiile de partid prin 
munca de la om la om, emisiuni ale 
stațiilor de radioamplificare, în mod 
deosebit prin filmul turnat din ini
țiativa secției de propagandă a co
mitetului județean de partid, răspun-

dovadă de indisciplină, încadrîndu-se 
mai greu în climatul de ordine și 
exigență muncitorească, în care su
perficialitatea, munca de mîntuială, 
risipa sînt inadmisibile. Iată de ce 
comuniștii sesizează neîncetat greu
tățile ce se ivesc, propun și iau mă
suri pentru integrarea cit mai de
plină a tinerilor in fiecare colectiv, 
unul din aspectele cele mai impor
tante fiind sprijinirea lor în realiza
rea normelor de producție. La între
prinderea de utilaj petrolier, un stu
diu al comitetului de partid a con
semnat nu doar existența unor ti-

Există o „rețetă sigură" pentru formarea și 
pregătirea multilaterală a noilor generații 
de muncitori ? Da, există — și ea se numește 
grija continuă și ajutorul concret din partea 

organizațiilor de partid

an'

sul la chemare n-a Intirziat... L-am 
intîlnit pe Gheorghe Rus în fața ta
bloului de comandă al cuptorului e- 
lectric pe care-1 conduce. Ne vor
bește, In calitatea sa de membru al 
comitetului de partid de pe platfor
ma industrială, despre ședința în 
care s-au analizat rezultatele obți
nute în pregătirea tinerilor : toți cei 
24 d? tineri calificați in semestrul 
II 1974 în secția I a oțelăriei au 
trecut cu succes examenul teoretic 
și practic, contribuind prin buna lor 
pregătire, prin atitudinea lor res
ponsabilă si disciplinată. Ia îndepli
nirea planului secției (printre ei și 
Florica Rus — calificată ca electri
cian de aparate de măsură și control 
în oțelărie — soția și, totdeauna, to
varășa de schimb a lui Gheorghe). 
Numeroase exemple similare ar pu
tea fi citate în acest sens din alte 
locuri de muncă.

Nu-și închipuie, desigur, nimeni că 
această muncă atit de migăloasă de 
plămădire a aluatului uman se des
fășoară fără greutăți. Se întîmplă, și 
încă destul de frecvent, ca noii ve- 
niți să nu învețe satisfăcător, să dea

neri cu activitatea de producție sub 
normă, ci a identificat și cau
zele : exigență insuficientă la pre
gătirea în școală, practică efec
tuată nu la mașină, ci lingă mașină 
etc. Pe această bază, membrii de 
partid din conducerea unor secții și 
ateliere au primit răspunderi precise 
pentru înlăturarea neajunsurilor a- 
mintite. Totodată, s-a pus în aten
ția conducerii întreprinderii necesi
tatea de a asigura un ritm mai in
tens în construirea căminelor de ne- 
familiști și de a îmbunătăți trans
portul muncitorilor navetiști 
schimburile de zi și noapte, 
paralel, se organizează discuții 
nare cu tinerii și, în funcție de 
prejurări, ori de cîte ori este 
voie. La moderna întreprindere de 
strunguri automate — vîrsta medie a 
lucrătorilor 19 ani si 8 luni 1 — 
membrii comitetului de partid, ca
drele de conducere tehnică-adminis- 
trativă îsi petrec zilnic 1—2 ore în 
atelierul-școală, a cărui utilare în 
pas cu cea a Întreprinderii consti
tuie o preocupare permanentă.

întreaga gamă a mijloacelor mun-

din 
în 

lu- 
îm- 
ne-

cil politice — gazetele de perete, a- 
gitația vizuală, emisiunile stațiilor 
de radiomplificare și programele bri
găzilor artistice de agitație — exer
cită o puternică influență educativă, 
în aceeași ordine de idei, notăm că la 
întreprinderea de utilaj petrolier, co
mitetul de partid și comitetul U.T.C. 
au organizat un sistem de corespon
dență cu părinții tinerilor, ținindu-l 
la curent atit eu succesele, cit și cu 
nereușitele lor ; deseori, părinții sînt 
invitați la întreprindere, arătindu- 
li-se unde și cum muncesc copiii lor; 
în comunele Șotinga, Tătărani, Va
lea Mare, Bezdeac, Moroieni au fost 
trimise, pentru gazetele de stradă, 
fotografiile unor tineri de acolo, în
soțite de cîteva rînduri, pozitive ori 
critice, privind comportamentul lor 
în întreprindere. Prin conjugarea, în 
acest fel, a eforturilor organizațiilor 
de partid, ale colectivului cu cele ale 
familiei, ale obștii satului — care nu 
rămine niciodată indiferentă cînd 
este vorba de fiii ei — acțiunile edu
cative devin, de regulă, mai eficiente. 
Tineri certați cu disciplina și chiar 
cu munca au fost astfel ajutați 
să devină oameni de nădejde.

De răsunet se bucură și filmele 
realizate de cinecluîjuri. Pelicule ca 
„Disciplină și corectitudine” („Rom- 
lux”) sau „Cum folosim timpul de 
lucru” (întreprinderea de aparataj și 
instalații electrice Titu) au fost vi
zionate si discutate de sute si sute de 
tineri, care s-au recunoscut, la pro
priu sau la figurat. Trebuie să mai 
amintim că la această acțiune parti
cipă si muncitori, tehnicieni si ingi
neri pensionari, după cum aduc o 
contribuție importantă înființarea 
centrelor de îndrumare profesională, 
elaborarea unor monografii de pro
fesii, desfășurarea activităților de 
orientare școlară și profesională, or
ganizarea de consfătuiri cu elevi și 
părinți etc.

Am creionat in însemnările de fa
ță doar cuprinsul uneia din filele 
bogatei agende de lucru a organiza
ției județene de partid Dîmbovița. 
O filă care consemnează prețioase 
experiențe — ce se cer amplificate 
și perfecționate, pentru a asigura o 
cit mai temeinică pregătire și edu
care comunistă a miilor de tineri 
care pășesc pragul noilor uzine.

Marla BABOIAN

măsură
a tuturor lucrurilor

Un fapt pentru me
morie 7 Aș putea vor
bi despre rudele mele, 
muncitori in fabrici, 
ori de serile de odini
oară, de la sate, așa 
cum au fost descrise 
de Creangă. Împreu
nă cu trăsăturile lor, 
ar prinde grai și păr
tinirea mea. Ar sufla 
cu aur ramele fotogra
fiilor lor. Ieșind din 
cercul subiectiv, am
bătut la ușa lui Balăsi 
Andrâs. directorul în
treprinderii „Construc
torul" din Ta. Mureș. 
Nu era prima 
In acest an. 
structorul" a 
steagul întrecerii pe 
județ, tar nu de mult 
diploma pe țară. Aici, 
planul cincinal a fost 
îndeplinit incă în mar
tie anul acesta. Deci, 
in 4 ani și 2 luni. De 
atunci colectivul de 
aici contribuie in con-

oară...
„Con- 

obținut

la MAREA 
ori- 

con-
tinuare 
ANGAJARE, la 
zontul căreia se 
turează vestea îndepli
nirii planului cincinal 
înainte de termen.

Spun că este un salt 
calitativ ; Balast zîm- 
bește și aprinde o ți
gară. Este ca argintul 
viu și gîndurile lui se 
adună repede. Nu o 
dată mi-a vorbit des
pre lupta cu piatra, 
betonul și fierul și a 
subliniat de fiecare 
dată că deasupra 
turor lucrurilor 
omul cu care și 
tru care ne-am 
mat neliniștea creatoa
re. Sînt unii care văd 
muncitorul numai la 
locul de muncă. El cu
noaște și căminul lui. 
Si problemele becuri
lor din căminele mun
citorești. „Partea de 
sub apă a unui vapor 
— obișnuiește să spu-

tu- 
sti 

pen- 
asu-

nd — este tot atit de 
importantă ca și partea 
de deasupra apei. Iz
vorul hrănitor al mun
cii este viața particu
lară ordonată".

Citeodată îl văd obo
sit și-l întreb: „Nu 
ți-ar trebui o destin
dere 7". „Chiar asta 
fac. Mă gindesc la vii
tor. Asta este cea mai 
bund odihnă". „Te în
treb ceva : dacă in mod 
absurd m-ar delega în 
locul tău, ce m-ai sfă
tui să fac 7". Ride cu 
poftă. „Te sfătuiesc să 
exersezi să te scoli de
vreme". Si apoi, seri
os : Luptăm cu piatra, 
fierul, betonul. Dar 
așa cum spune un an
tic, măsura tuturor lu
crurilor este omul. Te 
rog scrie asta cu litere 
mari".

StlTO Andrâs

Ziua bună...

SISTEMATIZAREA
și comerțul sătesc

PREOCUPĂRI DE ACTUALITATE Șl DE PERSPECTIVĂ LA CENTROCOOP

Traducerea In viață a sarcinilor sta
bilite de cel de-al Xl-lea Congres al

concentrării și modernizării bazei ma
teriale, a îmbunătățirii condițiilor de 
aprovizionare și servire a populației. 
Pe această temă am purtat recent o 
discuție cu tovarășul Gh. Fețeanu, 
director, membru în Comitetul Exe
cutiv al Centrocoop.

— Cum va influența sistema
tizarea concepția de organizare 
a comerțului sătesc 7

— Din punctul de vedere al inves
tițiilor. Obiectivele comerciale vor 
urma să se amplaseze cu precădere 
in acele așezări rurale ce vor înde
plini funcția de centru economic, po
litic și administrativ, ca și în viitoa
rele orășele în jurul cărora vor gra
vita celelalte localități apropiate — 
bineînțeles, dezvoltînd în paralel 
dotările comerciale și in celelalte 
așezări sătești.

Din punctul de vedere al organi
zării rețelei. Fiecărui centru co
mercial i se va atribui — spre ser
vire — o rază teritorială bine delimi
tată, în funcție de distanța dintre 
consumator și magazin, adică : în 
sate — magazinele vor fi profilata 
pentru mărfuri de cerere curentă ; 
în centrul comunal — vom avea ma
gazine pentru mărfuri de cerere pe
riodică (încălțăminte, țesături, unele 
confecții și tricotaje etc.) ; in centrul 
comercial zonal — magazine- pentru 
mărfuri de cerere ocazională (apara
te de radio, televizoare, frigidere, 
mașini de spălat rufe, mașini de cu
sut, mobilă etc.). (Desigur, această 
profilare nu înseamnă că în centrele 
comunale nu se vor desface și măr
furi de cerere curentă pentru popu
lația respectivă, iar în centrele zonale 
și mărfuri de cerere periodică).

mum 400 mp ; magazine specializate 
— pentru desfacerea unor mărfuri a- 
lin\ejjtjre.șau nealimepțajfl,jiș sor
timent complex ; bazare ete. De ase
mene#, în,’ aceste localitățȚ yor func
ționa unități de alimentație publici 
(restaurant, braserie, bufet, cofetărie, 
bucătărie de bloc, unități tip „Gospo
dina” etc.), precum și unități de pro
ducție pentru alimentația publică, 
brutării etc.

ÎN CENTRELE COMERCIALE CO
MUNALE (avem în vedere comunele 
cu un potențial mai redus față de cele 
care vor deveni in prima etapă oră
șele) se vor organiza supermagazine, 
magazine universale, magazine ali
mentare și nealimentare, bufete, os
pătarii, cofetării-patiserii etc.

ÎN CENTRELE COMERCIALE SĂ
TEȘTI (avem in vedere satele din 
cuprinsul comunelor), rețeaua comer
cială va fi reprezentată de magazine 
cu caracter mixt, destinate aprovi
zionării populației cu mărfuri de ce
rere curentă, magazine diferențiate 
ca suprafață și sortiment de marfă, 
în raport cu numărul locuitorilor și 
potențialul economic al localității.

vor fi avantajele unei 
concepții de organi-

— Care 
asemenea 
zare 7

REALIZĂRI

veac a întreprinderii, 
cind vom obține peste 
un miliard lei producție 
La noi, cifrele le cu
nosc toți. Toți Știu ce 
au de făcut, 
faci dacă nu 
cum 7".

Cuvintele 
sus aparțin

Oțelea Neagu, 
ani, comunist 
laminorul II. Deși 
recunoaște, mi s-a

„Zilnic, din 1955 în
coace, mă trezesc la 
4 și 30 de minute. Stau 
pe strada Galați, blo
cul 4, etajul III, apar
tamentul 15. E bun, 
am confort. Mă aîn- 
dese să-l cumpăr. Țin
ea, soția, e de acord. 
Ba chiar mă zorește. 
Fumez „M ițise ști". 
M-am obișnuit cu ele. 
Ieri n-am găsit, am 
cumpărat țigări „Trac
tor". Așa că dimineața 
mi-am inceput-o 
șind. Nu-i vorba 
economie. Lucrez 
acord, baza e 2 180, dai 
merg și la 4 000 de lei 
pe lună. Deci, mi-am 
început ziua tușind și 
urindu-le in gind ce
lor de la comerț să 
pățească același lucru. 
La ora 5 cumpăram 
lapte la complexul de 
la blocul turn. Zilnic, 
iau doi litri. Jumătate 
beau eu, înainte de a 
pleca la treabă. Restul 
rămine pentru copii. 
Adrian e la grădiniță, 
are 6 ani, iar Mioara 
12. Premiantă in toți 
anii. Lucrez foc con
tinuu. De aia nici nu 
prea merg la 
la bătrini ; 
născut. Aș vrea 
văd mai des. Sînt 
sionari C.A.P. 
n-am timp. La 
m-am gindit azi, 
țramvai. Am

tu- 
de 
In

ca de obicei la inter
secția cu bulevardul 
Republicii. Pină la fa
brică mai sint vreo 
500 de pași, ti fac pe 
jos. Credeți ori nu, 
sint pe stradă șl simt 
dacă linia de laminare 
merge bine sau rău. 
Ba, uneori noaptea, 
cind e liniște, simt as
ta și-n apartament. 
Greu de crezut, așa-i 7 
Eu vă spun că așa es
te, mai ales cînd lu
crăm plat bande, pen
tru arcuri. Către uzi
nă mai schimb 
bă eu maistrul 
Cociaș. Sint în 
condusă de el, 
de alți 80. Din 
coace, lună de 
an de an, am fost me
reu primii. Ambiție. 
In '74 am economisit 
170 tone de metal. tOin 
ianuarie pină acum 
către sfirșitul lui a- 
prilie am dat 1 100 to
ne laminate 
plan, dar nici un re
but. De altfel, tot co
lectivul de la „Lami
norul" este extraordi
nar. Știu și 
produce în 
rămasă pină 
tul anului: 
cane lei ; cu 2 
oane mai mult 
întregul plan al 
ducției. Anul 1975 este 
primul din istoria de 
peste jumătate de

Cum si 
Știi ce și
de mai 
maistru- 

37 
de

o vor- 
Stelu 

echipa 
alături 
’70 în- 

lună.

lui 
de 
la 
nu 
spus răspicat că este u- 
nul dintre cei mai buni. 
Unul din cîteva mii. 
L-am întrebat „ce a 
făcut si ce a gîndit la 
intrarea in întreprin
dere". $i de ce. înain
te de prinz. se află la 
locul de muncă, deși 
lucrează in schimbul 
de după-amiază. Ml-a 
răspuns printr-o între
bare.

— Ați observat ce 
scria la poartă 7

Observasem, 
poartă, cu litere 
roșii pe fond 
scria: „Bună 
neața, cincinal I" 
referea, firește, la cin
cinalul 76—80. Mi-am 
zis atunci că cincina
lul bun, ca și zilele, 
ca și oamenii buni, se 
cunoaște de dimineață. 
Din dimineața unei 
noi etape.

ALE INDUSTRIEI LOCALE 
DIN JUDEȚUL OLT

Și în acest an, întreprinderea 
de industrie locală a județului 
Olt obține noi și însemnate suc
cese, concretizate în depășirea 
sistematică a indicatorilor de 
plan. Astfel, pe primele trei 
luni, planul producției globale a 
fost depășit cu 12 400 000 lei, iar 
cei al producției-marfă cu aproa
pe 11 milioane lei. In această 
perioadă s-au produs peste pre
vederi 800 metri cubi prefabri
cate din beton, 52 piese turnau 
te din fontă, 1 048 metri pătrați 
covoare, mobilă și altele.

— Obținerea unor asemenea 
rezultate — ne spune tovarășul 
Virgil Bucur, directorul între
prinderii — a fost posibilă da
torită organizării mai bune a 
producției și a muncii, folosirii 
intensive a spațiilor din dotare, 
dezvoltării cooperării cu între
prinderile republicane. In uni
tățile întreprinderii noastre fa
bricăm o parte din piesele de 
schimb necesare întreprinderii 
de aluminiu, prelucrăm cadrele 
osiilor pentru Întreprinderea de 
osii și boghiuri Balș. Am în
ceput, 
unei 
pe

peste
La 

mari, 
alb, 

dimi- 
Se

cit vom 
perioada 

la sfirși- 
690

lanca, 
acolo-s 

să-i 
pen- 
Dar 
asta

In 
cobori!

mili- 
mili- 
decit 
pro-In al patrulea rînd, profilarea re

țelei comerciale potrivit acestor cri- 
, terii, va rpermite să se obțină rezul

tate pozitive și în privința condițiilor 
* de servire, în marile magazine ur- 

mind a lucra un personal calificat 
corespunzător, pregătit în școlile de 
specialitate.

Desigur, finalizarea in totalitate a 
unei asemenea concepții de organiza
re a comerțului sătesc nu se va putea 
realiza imediat. Este de reținut totuși 
că, pină in prezent, cooperația de 
consum — ținind seama tocmai de 
aceste cerințe — a și luat o serie 
de măsuri de organizare a rețelei 
într-o asemenea concepție, pre
cum și de modernizare a rețelei 
comerciale, cu prioritate în centrele 
comerciale zonale și comunale. Astfel, 
potrivit „Programului-cadru” stabilit 
de Centrocoop pentru actualul cinci
nal, au și fost modernizate în primii 
patru ani (1971—1974) peste 8 500 de 
magazine, obținîndu-se astfel și re
zultate economico-financiare supe
rioare : o sporire a vînzărilor (cu 
pină la 88 la sută), o creștere a ran
damentului muncii pe lucrător co
mercial (cu pină la 26 la sută), mări
rea sălilor de. vînzare (cu circa 33 la 
sută, pe seamă desființării sau redu
cerii suprafeței depozitelor de mină) 
etc.

"—7 !.'l' 1 Bl|
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totodată, construcția 
stații „Auto-service”, 

care o vom da în fo
losință în luna octombrie, cu 
două luni mai devreme față de 
termenul planificat. Aici se vor 
putea executa reparații curente, 
întrețineri, spălări, gresări și re
parații capitale la orice fel de 
autoturisme.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scinteii'

Mircea BUNEA

PRODUSE NOI ÎNTREPRINDEREA
„11 IUNIE “ GALAȚI

Unitate a Ministerului Indus
triei Ușoare, intreprinderea „11 
Iunie” execută accesorii metali
ce pentru industria de confecții, 
pielărie și marochinărie, articole 
de uz casnic, mobilier tehno
logic, unelte agricole etc. Anual, 
aici se realizează peste 700 pro
duse, 
pere, 
te în 
acest 
talice 
puri tip rastel pentru atelierele 
de montaj (în două variante), 
masă pentru mașini de găurit 
ș.a. Execuția de mobilier tehno-

cu mai bine de 3 000 re
intre produsele noi, intra- 
fabricație și realizate In 
an, amintim: bancuri me- 
(in cinci variante), dula-

logic lărgește profilul întreprin
derii. Totodată, în 1975 s-au mai 
realizat noi accesorii de maro
chinărie. în total, produsele noi 
intrate in fabricație in primele 
patru luni din 1975 se ridică la 
12. Pină la sfirșltul anului, este 
prevăzută realizarea a peste 35 
produse noi. In fabricarea noilor 
produse se remarcă tehnica mo
dernă folosită, utilizarea de ac
cesorii din material plastic și 
profile de aluminiu, procedee ce 
le conferă caracteristici tehnice 
și funcționale superioare. (Dan 
Pl&eșu, corespondentul „Scin
teii”).

— In primul 
îmbunătățire a 
zionare a populației, cumpărătorii de 
la sate fiind scutiți astfel de drumu
rile repetate — la mari distanțe — 
pentru procurarea mărfurilor de ce
rere curentă.

In al doilea rînd, dezvoltarea dife
rențiată a rețelei comerciale în cele 
trei categorii — centru zonal, comu
nal și sătesc — va grăbi procesul de 
urbanizare a unor localități rurale 
(între altele, prin participarea inves
tițiilor din acest sector la crearea 
centrului civic al viitoarelor orășele) 
și va avea totodată un efect econo
mic deosebit de important în ceea 
ce privește distribuirea pe teritoriu 
a fondului de marfă. Astfel, o serie 
de mărfuri de sortiment complex sau 
de valoare 
pulveriza pe tot teritoriul, ci se vor 
concentra în magazinele mari, așe
zate în centrele de aflux al popu
lației, cumpărătorii avînd astfel po
sibilitatea să aleagă dintr-o varietate 
mai mare de sortimente.

în al treilea rînd. organizarea re
țelei comerciale ducă principiile pre
zentate va face posibilă și extinderea 
unor forme moderne de vinzare.

rînd se va asigura o 
condițiilor de aprovi- Mihai IONESCU

VÎLCENE

de hanul turistic 
localitatea cu a- 
de unde se rx>t 
pentru vizitarea 

Horezu.

mare nu se vor mai

POPASURI TURISTICE

«

Titus ANDREI

făcute In recurs de 
2 5897’74. Tribunalul

(Din susținerile 
G. N., Dosar civil 
județean Ilfov).

(Din declarația lui Ion Ghețu, Incul
pat in Dosarul penal 301/’75. Tribuna
lul județean Ilfov).

de 8 spre 
pe balta

„Care violare de domiciliu, onorată in
stanță ?J In jurul orelor 23,30 subsemnatul

pescufți, 
de 
a-

mărfuri de cerere periodică).
— Cum se vor reflecta aceste 

principii organizatorice in pro
gramul de construcții comercia
le din mediul rural 7

— IN CENTRELE COMERCIALE 
ZONALE (în medie, 10—15 in fiecare 
județ) se vor construi unităti comer
ciale de dimensiuni mai mari : ma
gazine tip „supercoop” — cu o su
prafață comercială utilă de minimum 
1 000 mp ; supermagazine — cu o 
suprafață comercială utilă de mini-

Deși peștele 
era în apă...

— Este adevărat că în noaptea
9 septembrie ați fost la pescuit 
Mostiștea 7
- Da.
— Este adevărat că, în loc să . 

cum intenționați, ați umflat o cameră 
cauciuc și, cu ajutorul ei, v-ați deplasat 
mindoi in larg 7
- Da.
Judecătoria Oltenița, dezbateri publice

...din care ați luat peștele 7
Pauză. Apoi, unul dintre inculpați con

tinuă :
— Da, onorată instanță, da’ peștele era 

tot în apă, așa că noi l-am pescuit.
Hotărîrea instanței : cite 8 luni Închisoare. 
In plus, s-a dispus și confiscarea unelte

lor de pescuit pentru că erau de fapt și... 
braconieri. Nici pentru pescuitul sportiv nu 
aveau permis I

Paznici la... 
„fard frecvența 1

Renumit prin frumusețile na
turii. prin șiragul de stațiuni 
balneoclimaterice si monu
mentele sale istorice si de 
artă, județul Vilcea este vizi
tat anual de numeroși turiști 
din tară si de peste hotare. în 
sprijinul lor. cooperația de con
sum a construit și amenajat do- » 
nasuri turistice de mare atrac
ție. intre care motelul „Topolo- 
gul“. Amplasat pe malul rîului 
Topolog. pe șoseaua Pitești— 
Sibiu, la numai 16 kilometri de 
Rimnicu-Vîlcea. motelul „Topo- 
logul" dispune de un restaurant 
modern si sală de recepție, un 
bar de zi. o braserie, precum si

de camere confortabile (cu cîte 
două paturi, cu grupuri sanita
re proprii, dusuri cu apă caldă, 
încălzire centrală).

Tot in județul Vilcea se află 
si un alt loc ideal de repaus, 
într-un frumos peisaj montan. 
Este vorba 
„Horezu”, din 
celasi nume, 
face excursii 
renumitelor mănăstiri 
Arnota. Poiovragi sau Cheile 
Oltetului si peșterile din împre
jurimi.

In fotografie : motelul „Topo- 
logul”, al cooperației de con
sum.

Judecătoria Oltenița, dezbateri publice in 
dosarul penal 3288. Invinuiți : Vasile Vlad 
și Tudor Dragoman — ambii din comuna 
Mănăstirea, județul Ilfov. Fapta : furt din 
avutul obștesc. In loc să pescuiască, cum 
își propuseseră, numiții, văzind în mijlocul 
Lacului vîrșele întreprinderii piscicole Bucu
rești, s-au aprovizionat din belșug cu peș
tele gata prins de alții. Acum neagă insă 
cu incăpățînare faptele comise. Drept pen
tru care președintele completului a reluat 
interogatoriul :

— Este adevărat că acolo. In larg, erau 
băgate in apă niște vîrșe...

— Da.

Prin sentință penală, Judecătoria Ur- 
ziceni a condamnat pe Octavian Apostol. 
Gheorghe Began și Costieă Cioroiu — toți 
trei foști angajați ai Trustului de construc
ții și reparații Ilfov, șantierul numărul 4 — 
la cite 6 luni închisoare. Cauza ? Pentru a-și 
achita o datorie față de un cunoscut. Gh. 
B. le-a solicitat celorlalți doi Să-l ajute să 
sustragă 12 saci de ciment de pe șantier și 
să-i predea In contul banilor. Ceea ce au 
și făcut.

Tribunalul județean Ilfov, secția penală...
— Hotărîrea este nelegală și netemeinică, 

onorată instanță. Noi nu am furat nimic.

l-am ajutat doar pe Gh. B. să pună sacii 
in mașină, susțin astăzi „prietenii” acestuia.

Recursul a fost respins, hotărîrea in
stanței de fond a fost pusă în executare. 
Ajutorul dat unui hoț țot hoție se cheamă I

Ceea ce ne reține atenția este Insă alt
ceva. Atit din dezbaterile care au avut loc 
in cauză, cit și din piesele dosarului reiese 
cu claritate un lucru : sustragerea a fost 
posibiiiă deoarece in depozit materialele 
erau lăsate la voia întîmplării, paza fiind 
inexistentă. „In incinta șantierului nu se 
afla nimeni” — consemnează, laconic, hotă- 
rirea tribunalului — parcă gestionarea și 
paza avutului obștesc s-ar exercita la... 
„fără frecvență” 7 1

Streașină 
cu cîntec

Recent, Al. P. — dintr-o comună din a- 
propierea orașului Giurgiu — s-a apucat 
să-și ridice casă nouă. Zis și făcut. A pus 
temelia. A ridicat zidurile. A bătut că
priorii. Și atit I De aici încolo, proaspătului 
proprietar și constructor a început să-i 
meargă vestea cum că ar semăna cu... Meș
terul Manole. Motivul ? Același ca-n ba-

ladă : „Ziua ce clădea / Noaptea se surpa” 1 
De două ori s-a căznit omul să-și prindă 
streașină casei și... tot de două ori aceasta 
s-a dărimat. Mai precis i-a fost dărimată. 
Doi dintre vecinii săi — Marin și Ion Con
stantin — nu erau de acord cu... direcția 
streșinii. (De ce el, constructorul, nu a 
îndreptat-o intr-o altă direcție, ci... spre 
terenul lor 7).

— Măi, oameni buni. Lăsați-mi streașină 
la locul ei, vreți să chem miliția 7 1

— N-o lăsăm — se incăpățina M. C.
— O să-ți dărimăm streașină din nou — 

Întărea și I. C.
Cauza a ajuns in instanță. M. C. și I. C. 

au fost condamnați la cite 2 000 lei amendă 
penală. Plus cuvenitele despăgubiri civile.

O dovadă în plus că, indiferent de direc
ția streșinii casei în care locuiesc, in re
lațiile dintțe el vecinii trebuie să acționeze 
într-o singură direcție : aceea a bunei în
țelegeri.

am intrat In locuința cu pricina, fără voia 
reclamantei, dar asta numai și numai pen
tru ca să-i cer două mii de lei. Dovadă, clnd 
numita a Început să țipe și au apărut mar
torii, subsemnatul am luat-o la fugă de 
bună voie și nesilit de nimeni”.

Din caietul 
grefierului

„Este adevărat că In noaptea nun
ții, spre ziuă, i-am spus mirelui, so
țul meu, să se ocupe el de invitați, 
vreme în care subsemnata am ieșit în șo
seaua comunală, unde, intr-un autoturism, 
mă aștepta un vechi prieten de-al meu. Pot 
dovedi insă cu martori că plecarea nu s-a 
datorat nici unei alte cauze decit aceleia 
că, dimineața. In București, aveam reți
nută oră la coafor”.
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MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ OFERITĂ DE CONDUCEREA
DE PARTID Șl DE STAT

Cuvintul tovarășului llie Verdeț
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Sint convins că dumneavoastră 

înțelegeți cit de intens trăiesc acest 
moment, emoția de care sint’ cuprins. 
Vă mărturisesc că in toți cei 50 de 
ani de viață n-am trăit asemenea 
clipe de fericire și emoție.

în primul rind, doresc să exprim 
mulțumirea și recunoștința mea 
profundă Comitetului Politic Execu
tiv, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru scrisoarea care mi-a 
fost adresată și care va rămine În
tipărită in memoria mea pentru tot
deauna.

Aș dori, de asemenea, sâ mulțu
mesc din toată inima pentru cuvin
tele frumoase exprimate la această 
masă tovărășească, pentru tot ceea 
ce s-a făcut pentru mine cu acest 
prilej.

Vreau, totodată, să vă mulțumesc 
din adincul inimii dumneavoastră și 
tuturor tovarășilor care mi-au trimis 
felicitări și urări pline de afecțiune, 
care vor constitui pentru activitatea 
mea viitoare un imbold în muncă.

Asemenea sărbătoriri, devenite tra
diționale, sint o dovadă a grijii deo
sebite pe care Comitetul Central o 
acordă activiștilor săi, sint o expresie 
a atmosferei tovărășești și a coeziu
nii rîndurilor cadrelor din condu
cerea partidului nostru. Aceasta mă 
obligă să muncesc mai bine în viitor, 
cu toată .....................
cu toată 
care am 
partid.

Doresc 
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul Politic ” 
tovarășii prezenți 
tovărășească, că în 
tivitate, oriunde 
partidul, indiferent 
că, nu voi precupeți 
pentru a-mi îndeplini sarcinile, pen
tru a-mi face datoria. Voi face totul 
pentru înfăptuirea Programului parti
dului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
patriei noastre spre comunism, îmi 
voi dărui întreaga mea capacitate și 
energie pentru transpunerea în fapt 
a directivelor și hotărîrilor Comite
tului Central, a legilor țării, pentru 
triumful deplin al liniei politicii ge
nerale interne și externe a partidului 
nostru.

La această aniversare, privind re-

pasiunea, cu dăruire totală, 
priceperea și experiența pe 
dobîndit-o in activitatea de

să vă asigur, pe dumnea-
Executiv, pe toți 
la această masă 
întreaga mea ac- 
mă va trimite 
de locul de mun- 

nici un efort

trospectiv drumul parcurs în rîndul 
comuniștilor, trăiesc din nou senti
mentul de profundă satisfacție pentru 
tot ce s-a înfăptuit in țara noastră 
sub conducerea partidului, sentimen
tul de mîndrie că sint comunist și că, 
în această calitate, în toate etapele 
pe care le-a străbătut partidul de la 
eliberare încoace, mi-am adus și eu 
contribuția după posibilitățile și pu
terile mele la tot ceea ce a înfăptuit 
partidul.

Am primit educația muncitorească 
în subteran, in rîndul muncitorilor 
mineri, Ia lecția aspră a vieții " ce 
ne-a fost rezervată nouă, tuturor 
muncitorilor în regimul trecut. Am 
primit o educație cu adevărat poli
tică și de clasă în rîndurile partidu
lui comunist, în care sint înrolat de 
30 de ani. Sint conștient că ceea ce 
reprezint și sint astăzi datorez In în
tregime partidului, care m-a crescut, 
care m-a educat, care m-a îndrumat 
să-mi formez o concepție științifică, 
revoluționară, marxistă despre lume, 
care m-a învățat să prețuiesc po
porul, să lupt, să înving greutățile, 
să am întotdeauna și în toate împre
jurările încredere în partid, în forța 
clasei muncitoare, a poporului nos
tru.

Muncesc de peste 20 de ani in acti
vul central al partidului. Am avut 
înalta cinste si fericire să lucrez 
nemijlocit, în tot acest răstimp, sub 
conducerea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să beneficiez de 
încrederea deplină, de permanentul 
sprijin tovărășesc și îndrumarea sa 
politică în întreaga mea activitate. 
Pot să afirm acum, în acest moment 
solemn al vieții mele, că acești ani 
au constituit pentru mine anii unei 
școli de înaltă exigență politico- 
ideologică, în care m-am format 
activist și am intrat în activul 
bază al partidului.

Pentru toate acestea, vă 
să-mi permiteți, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă mulțumesc, să vă 
exprim adinca mea recunoștință de 
comunist, să asigur că vă rămîn în
datorat și că înțeleg sensul profund 
ăl acestui cuvînt, de care voi ține 
seama în activitatea mea.

Doresc, de asemenea, să mulțu
mesc membrilor Comitetului Politic 
Executiv, tuturor tovarășilor cu care 
am -lucrat în această perioadă 
be linie de partid și în guvern pen
tru ajutorul pe care mi l-au acordat 
să-mi îndeplinesc sarcinile, tuturor

ca 
de

rog

tovarășilor cu un stagiu mai vechi în 
partid al căror sprijin mi-a fost deo
sebit de prețios, mai ales la începu
turile activității mele de activist.

Bilanțul bogat al înfăptuirilor celor 
30 de ani de construcție socialistă, 
creșterea puternică a bazei sale teh- 
nico-materiale. rod al muncii eroice, 
pline de abnegație, desfășurată sub 
conducerea partidului de clasa mun
citoare, țărănime, intelectualitate, de 
toți oamenii muncii, indiferent de 
naționalitate, scot in evidență, prin di
namismul dezvoltării generale a so
cietății, perioada ultimului deceniu.

Politica constantă a partidului nos
tru de amplificare a relațiilor cu toa
te țările socialiste, extinderea și di
versificarea raporturilor cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, atașamentul profund față de 
idealurile de libertate și progres, față 
de cauza socialismului, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă, pentru o 
nouă ordine economică și politică in 
viața internațională au adus pretutin
deni României socialiste un înalt 
prestigiu, stimă și prețuire.

Aceasta este o expresie grăitoare 
a suflului nou imprimat în întreaga 
viață politică, economică șl socială 
în toată perioada care a urmat după 
Congresul al IX-lea al partidului

în toate aceste realizări, în tot ce 
este și reprezintă România se remar
că puternic activitatea neobosită des
fășurată de secretarul general al 
partidului nostru, care, cu înaltele și 
multiplele sale însușiri de conducă
tor comunist, marxist-leninist, patriot 
și internaționalist, cu marea sa capa
citate de previziune, a avut și are ro
lul decisiv atît in elaborarea și fun
damentarea, cit și în transpunerea 
în fapt a politicii interne și externe 
a partidului nostru.

Vă doresc din toată inima, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate și putere 
de muncă, viață îndelungată in frun
tea partidului și țării 1

Mulțurnindu-vă încă o dată pentru 
deosebita atenție pe care mi-ați a- 
cordat-o, vă rog să-mi permiteți sâ 
ridic paharul pentru succesul înfăp
tuirii Programului adoptat de Con
gresul al XI-lea al Partidului Comu
nist Român ;

în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu. In sănătatea dumneavoas
tră, a tuturor celor prezenți 1 (A-
plauze).

Semnarea unor documente de colaborare
economică româno-congoleză

în urma convorbirilor desfășurate 
la București, in spiritul înțelegerilor 
convenite cu prilejul vizitei in Re
publica Populară Congo a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a vizitei întreprinse in Româ
nia de președintele Partidului Con
golez al Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo, Marien N’Gou- 
abi, simbătă au fost încheiate pro
tocolul referitor la lărgirea cooperă
rii economice și tehnico-științifice 
dintre cele două țări și acordul-cadru 
privind cooperarea in domeniul agri
culturii.

Cu acest prilej, părțile au dat o 
apreciere pozitivă acțiunilor de coo
perare în curs de desfășurare in do
meniile minier, forestier, al indus
triei ușoare și agricol, constatînd că 
sint create toate condițiile privind 
finalizarea lor conform programelor 
convenite. Totodată, părțile au stabi
lit noi acțiuni care să ducă la lărgi
rea și diversificarea cooperării eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
cele două state, atît in domenii pen
tru care există o bună experiență co
mună, cit și in alte sectoare de ac
tivitate, inclusiv în direcția pregăti
rii cadrelor. Dat fiind caracterul prio
ritar pe care partidul și statul con
golez îl acordă organizării și meca
nizării agriculturii în actuala etapă, 
potrivit acordului-cadru au fost în
cheiate contracte potrivit cărora țara 
noastră va livra eșalonat Republi
cii Populare Congo tractoare, mașini 
și echipamente agricole, autovehicule 
și va acorda asistență tehnică.

Documentele au fost semnate, din

partea română, de tovarășul Mihai 
Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, iar din partea congoleză de 
Jacob Okanza, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Congolez 
al Muncii, președintele Comisiei Pla
nului a C.C. al P.C.M., ministru de 
stat.

La semnarea documentelor au par
ticipat tovarășul Ion Pățan, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, reprezentanți ai conducerii 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de. Mașini Grele, Ministerului Afa
cerilor Externe, precum și membrii 
celor două delegații. A fost, de ase
menea, prezent Barthelemy M’Bouma, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Populare 
rești.

Congo la Bucu-
w

în cursul vizitei 
care o întreprinde 
la invitația C.C. al 
Partidului Congolez 
întilniri de lucru la C.C. al P.C.R., 
Academia „Ștefan Gheorghiu". Con
siliul pentru Cultură și Educație So
cialistă și la Ministerul Educației și 
învățămintului. De asemenea, dele
gația a vizitat obiective economice 
și sociale in municipiul București, 
în județele Prahova și Brașov.

de prietenie pe 
în țara noastră, 
P.C.R., delegația 
al Muncii a avut

(Agerpres)

VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE
Șl COOPERĂRII AL REPUBLICII GABONEZE

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A LAOSULUI

Maiestății Sale SRI SAVANG VATTHANA
Regele Laosului

LUANG PRABANG
Aniversarea Zilei naționale a Regatului Laos îmi oferă plăcutul prilej 

de a vă adresa sincere felicitări și cele mai călduroase urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și prosperitate poporului prieten laoțian.

Succesele obținute în aplicarea prevederilor acordului de la Vien
tiane, precum și noile înțelegeri semnate anul acesta au fost salutate de 
poporul român, care își exprimă speranța că acestea vor duce la conso
lidarea independenței naționale a Laosului, Ia dezvoltarea sa economico- 
socială de sine stătătoare.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre Republica 
Socialistă România și Regatul Laos vor cunoaște o dezvoltare continuă, 
în interesul popoarelor 
în lume.

român și laoțian, al cauzei păcii și înțelegerii

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

întoarcerea de la Praga și Berlin 
a delegațiilor Frontului Unității Socialiste t V

Simbătă dimineața au început în 
Capitală convorbirile oficiale intre 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, și Paul Okumba d’Okwat- 
segue, ministrul afacerilor externe și 
cooperării al Republicii Gaboneze.

Cei doi miniștri au efectuat o a- 
naliză a stadiului actual al relațiilor 
româno-gaboneze, constatînd cu sa
tisfacție că ele s-au dezvoltat conti
nuu. Ei și-au exprimat convingerea 
că dialogul care va avea loc la Bucu
rești, intre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Albert 
Bernard Bongo, cu prilejul apropia
tei sale vizite in țara noastră, va irp- 
prima un nou curs ascendent rela
țiilor dintre cele două țări. A avut 
loc, totodată, un schimb de păreri, 
care au reliefat identitatea punctelor 
de vedere intr-o serie de problem» 
internaționale de interes comun.

La convorbiri, desfășurate Intr-o 
atmosferă prietenească, de înțeleger» 
reciprocă, au participat Nicolae Iv- 
nescu, ministru secretar de stat 1«

Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale. 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Constantul 
Stanciu, adjunct al ministrului co-» 
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Marin Măroiu, 
adjunct al ministrului transporturi
lor și telecomunicațiilor. Au luat par
te, de asemenea, persoanele oficiale 
care îl Însoțesc pe ministrul gabonez 
in vizita în țara noastră, precum și 
Jean Firmin N’Gondet. ambasadorul 
Republicii Gaboneze la București.

•
în aceeași zi, ministrul afacerilor 

externe și cooperării al Republicii 
Gaboneze. Paul Okumba d’Okwatse- 
gue, a avut o întrevedere cu Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, în cadrul căreia a 
fost prezentată experiența României 
în acest sector economic, exnrlmîn- 
du-se dorința de a se identifica po
sibilități de cooperare bilaterală în 
aceșt domeniu.

Delegația Frontului Unității Socia
liste condusă de tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. _______  ______________ ______ _
al P.C.R., metnbru al Consiliului Nâ-‘ de partid și ăf "Consiliului Național 
”—i ——... aj Frontului Unității Socialiste.

Au fost de făță membri ai Amba
sadei R. S. Cehoslovace la București.

La plecarea din Praga, pe aeropor
tul internațional Ruzyne. membrii 
delegației au fost salutați de Jan 
Baryl, secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia'. Tomas Travnicek, vice
președinte al C.C. al Frontului Na
țional al R. S. Cehoslovace, precum 
și de ambasadorul României la Pra
ga, Teodor Haș.

Frontului Unității Socialiste, Ion 
Circei. membru al C.C. al P.C.R.. se
cretar ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, activiști

(Agerpres)

La 11 mai poporut 
laoțian marchează săr
bătoarea sa națională. 
Ziua Constituției. E- 
venimentul este cele
brat anul acesta în 
condițiile favorabile 
ale restabilirii păcii și 
ale unor reale per
spective de refacere și 
întărire a unității na
ționale.

Așa cum este știut, 
timp de 18 ani. po
porul laoțian a desfă
șurat o luptă dîrză îm
potriva intervenției 
imperialiste si a forțe
lor reacționare inter
ne, pentru apărarea și 
cucerirea dreptului sa
cru la o viață pașnică, 
liberă și independen
tă. In această luptă, 
forțele populare, for
țele sociale cele mai 
înaintate. unite . in 
Frontul Patriotic Lao
țian, au reușit să 
elibereze, cu prețul 
unor mari sacrifi
cii, trei pătrimi din 
teritoriul țării. Prin 
încheierea cu succes a 
dialogului interlaoțian, 
susținut de toate 
cercurile și formațiu
nile progresiste și pa
triotice, de masele 
largi ale poporului, s-a 
pus capăt războiului.. 
Intervenționiștii au’ 
fost obligați să pără
sească țara, iar grupă
rile de extremă dreap
tă au fost izolate. în 
baza acordului privind 
restabilirea păcii și 
realizarea înțelegerii 
naționale. începînd din 
aprilie anul trecut, 
puterea în întreaga 
țară este exercitată de 
Guvernul provizoriu

re- 
răz- 
gro-
s-a

de uniune națională și 
de Consiliul politic de 
coaliție națională. For
marea noilor organis
me reprezintă o în
semnată victorie a po
porului laoțian în lu
mina năzuințelor sale 
fierbinți de a avea o 
țară unitară și inde
pendentă, neutră. O 
serie de alte înțele
geri au avut ca re
zultat un proces de 
democratizare a or
ganelor locale ale 
puterii de stat, lărgi
rea drepturilor cetățe
nești. Viata se norma
lizează, populația 
fugiată de urgiile 
boiului a părăsit 
tele și jungla și
întors în localitățile de 
baștină, pretutindeni 
se desfășoară acțiuni 
de reconstrucție. în
cercările de reactiviza- 
re a forțelor de dreap
ta se 
cum o 
mente 
lipsite

Formarea noilor or
gane ale puterii, pro
gramul de acțiune e- 
laborat de acestea des
chid largi orizonturi 
materializării aspira
țiilor naționale ale în
tregului popor laoțian. 
După dizolvarea Adu
nării naționale, forma
tă în trecut fără par
ticiparea la vot a 
populației din zonele 
eliberate, se creează 
condiții pentru pregă
tirea alegerilor pe în
treg teritoriul tării, 
ceea ce va constitui 
un nou pas important 
pe calea întăririi uni
tății naționale.

dovedesc, așa 
atestă eveni- 

recente. total 
de perspectivă.

Adăugîndu-se stră
lucitelor victorii obți
nute de popoarele
vietnamez și cambod
gian, succesele po
porului laoțian, fac 
ca, pentru prima 
dată în decursul ul
timelor trei decenii, 
să 
le 
liri 
ga 
na,

existe condiții- 
deplinei restabi- 
a păcii în intrea- 
peninsuiă Indochi- 
ale transformării 

sale intr-un factor de 
stabilitate și 
In Asia de 1 
in întreaga

Poporul 
bucură din 
victoriile de seamă 
obținute de poporul 
laoțian. Acționînd in 
spiritul politicii sale 
de solidaritate frățeas
că cu toate popoarele 
care luptă pentru li
bertate si independen
tă. țara noastră a a- 
cordat un sprijin larg 
și multilateral po
porului laoțian de-a 
lungul întregii perioa
de de luptă împotriva 
intervenției imperia
liste, pentru salvare 
națională, pentru pace 
și dezvoltare de sine 
stătătoare. Opinia pu
blică din țara noastră 
nutrește convingerea 
că bunele relații sta
tornicite intre poporul 
român și poporul lao
țian, bazate pe stimă 
și respect mutual, vor 
cunoaște o continuă 
dezvoltare. în inte
resul reciproc, al cau
zei păcii șl progresu
lui.

progres 
sud-es-t 
lume: 

român 
inimă 

de

ei

se 
de

tional al Frontului Unității Socialis
te, s-a întors simbătă după-amiază, 
de la Praga. unde a participat la fes
tivitățile prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării Ceho
slovaciei de sub dominația fascistă.

La sosire, pe aeroportul, Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Tamara Dobrin, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului Național al

*
Delegația Frontului Unității Socia- ’ 

liste condusă de tovarășul Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
care a participat la manifestările 
desfășurate la Berlin cu prilejul ce
lei de-a XXX-a aniversări a victo
riei asupra fascismului, s-a înapo
iat simbătă la amiază în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Tamara 
Dobrin. membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, de activiști de partid si ai

*
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

A fost prezent Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la București.

La plecarea din Berlin, delegația 
Frontului Unității Socialiste a fost 
condusă de Werner Kirchhoff, mem
bru supleant al C.C. al P.S.U.G.. vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Național din R.D.G., și 
Giinther Grewe, membru al Prezi
diului Consiliului Național al ace
leiași organizații. A fost de față Va- 
sile Vlad, ambasadorul României in 
Republica Democrată Germană.

(Agerpres)

DUMINICA, 11 MAI 1975
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului.
ii 8,40 Cravatele roșii. ' 7
îi ^35 ’Film serial pentru cobii : 

„Daktari*1.
10,00 Viața satuliți. e».-,-, 4 ,
11.15 Bucuriile muzicii : Omagiu 

lui Ionel Perlea și Gheorghe 
Folescu.
De strajă patriei.
Album duminical.
Surpriza emisiunii : Campi
oană europeană la 13 ani și 
jumătate. Reportaj ilustrat cu 
aspecte din evoluția Nadiei 
Comăneci la Campionatele 
europene de gimnastică.
Cel mai bun... continuă. Con
curs de cultură generală și 
pregătire multilaterală.
Film serial : „Norii negri". 
Fotbal : România — Dane
marca.
Muzică ușoară.
Reporter ’75. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Film artistic : „Ultimele șase 
minute".

21,40 Andy Williams și cele mai 
frumoase cintece ale lui.

22,05 Telejurnal.
22.15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL U
10,00—11,15 Matineu simfonic. Fes

tival Brahms,
Muzica deceniului opt. în 
primă audiție TV : Simfonia 
a II-a de Anatol Vieru. 
Telerama.
Pastel de primăvară — mu
zică ușoară.
Univers științific.

Al. CAMPEANU

12,30
13,00
14,25

15,00

20,00

20,20
21,00

Cronica zilei
Simbătă dimineața, generalul de 

armată Ion loniță, ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit delegația militară 
portugheză, condusă de generalul de 
brigadă Octavio de Carvalho de Fi
gueiredo, director general al Instruc
ției trupelor terestre, care face o vi
zită oficială in țara noastră.

La primire au luat parte generalul 
colonel Ion Coman, prim-adjunct a) 
ministrului apărării naționale și șei 
al Marelui Stat Major, precum și An
tonio Machado, ambasadorul Repu
blicii Portugalia la București.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții portughezi au vizitat Muzeul 
militar central, instituții militare de' 
învățămint și unități militare, unele 
obiective turistice.

♦
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a trimis o te
legramă de felicitare omologului 
său laoțian, Fumi Vongvicit, cu 
ocazia Zilei naționale a Laosului,

★
Simbătă a sosit in Capitală 0 de

legație de activiști de partid și de 
stat din R. P. Chineză, condusă de 
tovarășul Sin Yuen-bei. membru al 
Comitetului Permanent al Comitetu
lui municipal Pekin al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului Revolu
ționar al municipiului Pekin, care va 
face o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de Ni
colae Constantin, secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R., 
Ștefan Enache, adjunct al ministru
lui turismului, Gheorghe Dumitru, 
directorul general al O.N.T. „Car- 
pați", de activiști de partid și de 
stat.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, am
basadorul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

★
La invitația Camerei de 

industrie a Republicii 
România, sîmbătă seara a
Capitală o delegație economică bel
giană din provincia Hainaut, condu
să de guvernatorul provinciei, Emi- 
lien Vaes. Din delegație fac parte 
reprezentanți a 30 de firme din a- 
ceastă provincie.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întîmpinată de Roman Moldo
van, președintele Camerei de corner)

și industrie, de reprezentanți al con
ducerii unor ministere și instituții 
economice centrale. Erau prezenți 
Jacques Graeffe, ambasadorul Bel
giei la București, și membri ai amba
sadei.

*
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, in sala Vic
toria a Teatrului „Țăndărică" a avut 
loc simbătă seara spectacolul de gală 
al teatrului de păpuși din Olanda, a- 
flat în țara noastră în cadrul schim
burilor culturale romând-olandeze. 
Cele trei formații care alcătuiesc an
samblul — „Triunghiul", „Boschma" 
și „Popstudio Hinderik" — au oferit 
un program ilustrind genuri diferite 
ale teatrului de păpuși. Măiestria a- 
nimatorilor păpușilor — Henk și Ans 
Boerwinkel, Feike Boschma si Jan 
Goes. Hinderik de Groot — a cucerit 
aplauzele publicului bucureștean.

în asistență se aflau reprezentanți 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, funcționari superiori 
Ministerul Afacerilor Externe, 
meni de teatru și alți oameni 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți A. FL Croin, 
basadorul Olandei la 
membri ai ambasadei.

Artiștii olandezi vor prezenta încă 
un spectacol în Capitală, după care 
își vor continua turneul la Sibiu și 
Cluj-Napoca.

din 
oa- 
de

am-
București, și

(Agerpres)

„PRIMĂVARA 
ARĂDEANĂ"

cultu-

comerț și 
Socialiste 
sosit în

Tradiționalul festival 
ral-artlstic „Primăvara arădea
nă" — aflat la a VII-a ediție — 
s-a inaugurat ieri la Arad prin- 
tr-un spectacol de gală intitulat 
„E primăvară pe acest pămint 
românesc". Programul celor 8 
zile ale festivalului cuprinde un 
însemnat număr de acțiuni, 
printre care simpozioanele : 
„Ideea, tendințele și înfăptuirea 
unității 
porului 
seamă in 
politice 
Arad in 
transformări

și independenței po- 
român“, „Momente de 
istoria gindirii social- 
arădene", „Județul 
procesul profundelor 

economico-sociale

21,10
21,40 Efigii lirice.
22,00 Pagini alese din Istoria lie

dului.

21,25

22,00
22,10

LUNI, 12 MAI 1975
PROGRAMUL I
Telex.
IraX — film documentar. 
Avanpremieră.
Emisiune în limba maghiară. 
Tribuna TV.
1001 de seri.
Telejurnal.
Estrada estradelor.
Roman foileton : „Front fără 
flancuri" — producție a stu
diourilor centrale Mosfilm. 
Revista literar-artistică TV — 
„Creația populară".
Vedete internaționale.
24 de ore.

PROGRAMUL II
Telex. 
Avanpremieră.
Film, serial : „Gropi și coli
ne". Episodul I. 
Bucureștlul azi. 
Bijuterii muzicale.
lese din muzica 
Interpretate de 
„Madrigaliștil din 1 
1001 de seri.

19,30. Telejurnal.
20,00 Inflorită-1 tara mea — melo

dii populare.
20,15 Pagini de umor : Ce vrăji a 

mai făcut nevasta mea. 
Universitatea TV. 
Flori ale portului 
— film documentar. 
Telex.
Ferestre deschise spre lume.

17,30
17,33
17,40

18,45
19,00

19,20

20,40
21,10

. Pagini a- 
Renasterti, 
ansamblul 

Praga".

românesc
21,20
21,23
22,10 închiderea programului.

înscrise în Programul partidu
lui". Programul festivalului mai 
cuprinde numeroase manifestări 
culturale și sportive, printre care 
spectacolul de gală cu filmul 
„Pe aici nu se trece", zilele edi
turii „Dacia", spectacole ale 
teatrelor de stat din Sibiu, Ti
mișoara, Oradea și Arad, con
certe extraordinare ale Filarmo
nicii de Stat din Arad, ale coru
lui „Capella transylvanica" din 
Cluj-Napoca, parada portului 
popular etc. (Constantin Simion).

TURNEU TEATRAL
în cadrul acordului cultu

ral dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară, Teatrul Maghiar de

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei 
mixte guvernamentale româno-zambiene

Simbătă dimineața s-au încheiat 
la București lucrările celei de-a II-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-zambiene de coope
rare economică și tehnică, care s-au 
desfășurat între 7 șl 10 mai a.c.

Examinînd stadiul realizării obiec
tivelor și programelor incluse în Me
morandumul de înțelegere, convenit 
cu prilejul primei sesiuni, părțile au 
constatat cu satisfacție bunele rezul
tate obținute în domeniul minier, 
precum și in alte sectoare de interes 
comun. în acest context s-a apreciat 
că există condiții pentru intensifica
rea acțiunilor de conlucrare dintre 
cele două țări in domeniile indus
triei și agriculturii, precum și pentru 
dezvoltarea schimburilor comerciale.

în încheierea lucrărilor. Bujor Al
mășan, ministrul minelor, petrolului

și geologiei, Ackson J. Soko, minis
trul minelor și industriei, au sem
nat protocolul celei de-a II-a sesiuni 
a comisiei mixte.

Au fost de față Nicolae Ștefan, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, reprezentanți ai altor 
ministere economice și Ministerului 
Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Rajah Runda, mi
nistrul zambian al comerțului, Ron- 
kin Titus Sikasula, ambasadorul 
Zambiei în România, ceilalți membri 
ai delegației.

♦
Membrii delegației economice zam- 

biene au vizitat diferite întreprinderi 
industriale din patria noastră.

(Agerpres)

Azi se deschide la București T1BC0 '75
SCURT GHID PENTRU VIZITATORI

Jncepînd de astăzi și 
pină la 18 mai. Com
plexul expozițional din 
Piața Scînteii găzdu
iește Tirgul interna
țional de bunuri de 
consum București, ma
nifestare economică 
internațională de pres

ta a

firesc, 
țară

erată Germană, în pa
vilionul P — firme din 
Bulgaria, Italia (regiu
nea Sicilia) și Nige
ria ; în S — Ceho
slovacia, Republica 
Federală Germania și 
firme din Austria, Ita
lia, Japonia, R.F.G, și 
Portugalia ; în pavi
lionul Zt — Polonia ; 
în Z] 
Cuba ;
din Austria,
Iugoslavia și R.F.G. ; 
în Z( — firme din Ita
lia, Iugoslavia si 
R.F.G. ; in pavilio
nul Zr, — întreprinderi 
din U.R.S.S. Participă, 
de asemenea. Organi
zația pentru Elibera
rea Palestinei — prin 
produse expuse in pa
vilionul Bi. Produse

« SPORT • SPORT * SPORT ♦ SPORlj

FOTBAL

Azi, pe stadionul „23 August"

ROMANIA DANEMARCA

tigiu aflată 
doua sa ediție.

Cum este și 
România — ca
gazdă — este princi
palul expozant ; pro
dusele celor 20 de în
treprinderi de comerț 
exterior sint prezenta
te în pavilioanele B, 
C, O, T, V, care însu
mează 11 000 mp. în 
pavilionul D expun 
diverse produse firme 
din Republica Demo-

— Republica, 
în Z3 — firme 

Elveția,

noi, în premieră, pre
zintă atît Întreprinde
rile românești, cit și 
cele peste 120 de fir
me din străinătate, 
pavilioanele fiind des
chise pentru public șl 
specialiști, zilnic. In
tre orele 10 și 18.

Raprezentind un te
ren propice de cunoaș
tere a produselor șt 
posibilităților de ex
port ale țărilor și fir
melor participante, 
„TIBCO ’75” constituie, 
neîndoielnic, Un cadru 
fertil pentru noi con
tacte și perfecționarea 
unor tranzacții reci
proc avantajoase, sti- 
mulînd comerțul șl 
cooperarea economică 
și tehnico-științifică 
internațională.

Astăzi, la București, în campiona
tul european interțări (grupa a IV-a), 
se vor întilni echipele reprezentative 
ale României și Danemarcei. Partida 
va avea loc pe stadionul „23 August", 
cu începere de la ora 17, și va fi 
transmisă în direct de posturile noas
tre de radio și de televiziune. Arbi
trajul va fi asigurat de către o bri
gadă greacă — la centru Nicolas 
Zlatanos.

Formația oaspete va fi alcătuită 
din : B. Larsen — Mortensen, Jensen. 
L. Larsen, Rasmunssen — Sorensen, 
Olsen, Joergcnsen — Mauritzen, Dahl 
și Nielsen.

Formația Românjei va fi următoa
rea (intre paranteze vîrsta și numă
rul de jocuri în echipa reprezenta
tivă A) : Riducanu (29—40) — Chera n 
(28—11), Sătmăreanu II (23—5), G. 
Sandu (23—5), Anghelini (21—12) — 
Dumitru (25—35), Dinu (26—49), Geor
gescu (24—8) — Crișan (20—4), Do
brin (27—36). Lucescu (29—53).

Rezerve : Iorgulescu (29—4), Sameș 
(23—7), Bălăci (18—5), Kun (26—13) 
și lordânescu (25—23).

Pină in prezent, cele două echipe 
au obținut următoarele rezultate în 
ediția de față a campionatului euro
pean : Danemarca — Spania 1—2, 
Danemarca — România 0—0, Spania 
— România 1—1.

Clasamentul
1. Spania 

România
3. Scoția
4. Danemarca

2.

grupei a IV-a, la zi

CICLISM:

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

12, 13 si 14 mai a-c. în țară : Vreme 
în general instabilă. Cerul va fi tem
porar noros. Se vor semnala ploi lo-

cale de scurtă durată, mai ales in 
cursul după-amlezelor. Vint slab 
nină la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 8 și 16 
grade, iar cele maxime între 16 și 
26 grade. In București : Vreme ușor 
instabilă, cu cerul temporar noros, 
favorabil aversei de ploaie în cursul 
duoă-amiezelor. Vint slab pină Ia 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

4
2
2
2

2
0
0
0

2
2
1
1

0
0
1
1

6—4
1—1
2—3
1—2

6
2
1
1

— DanemarcaRomânia 
(tineret) t 1—1

Pe stadionul din orașul Holbaek, 
în meci retur pentru campionatul 
european de fotbal, s-au întîlnit ser 
lectionatele de tineret (jucători pină 
la 23 de ani) ale României și Dane
marcei. Partida s-a terminat la ega
litate : 1—1 (0—0). Au marcat Belr 
deanu (min. 65), respectiv B. Petter
son (min. 76).

„CURSA PĂCII"

Disputată pe traseul Magdeburg — 
Gera, cea de-a 2-a etapă a competi
ției cicliste „Cursa Păcii" a revenit 
rutierului spaniol Juan Jose Moral, 
cronometrat pe distanta de 160 km 
cu timpul de 4h 07’ 27”. Primul pluton, 
in care se aflau și ciclistul român 
Nicolae Gavrilă (al 10-lea în etapă) 
și Valentin Hoța, a sosit la 1’23”

fată de învingător. .După etapa de 
ieri, tricoul galben a fost preluat de 
Vlastimil Moravec (Cehoslovacia). Pe 
echipe conduce selecționata U.R.S.S. 
Formația română se află pe locul 7.

Duminică se desfășoară etapa a 
3-a Gera — Karl Marx-Stadt (140 
km), iar luni este zi de repaus.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Stat din Sfîntu-Gheorghe în
treprinde un turneu in țara ve
cină și prietenă. Artiștii neștri 
susțin, între 5 și 14 mai, 11 spec
tacole în mai multe orașe, cu 
piesele „Dublu sau nimic" de 
Illyes Gyula, „Cititorul de con
tor" de Paul Everac și „Doja" 
de Szekely Jănoș. (Tomîiri 
Geza).

TIMIȘOARA MUZICALĂ
Simbătă a avut loc deschi

derea festivalului „Timișoara 
muzicală”, manifestare artistică 
tradițională. Au participat re
prezentanți ai organelor jude
țene si municipale de partid 
și de stat, oameni de artă și cul
tură, un numeros public. Con-

certul simfonic inaugural al 
festivalului a fost dirijat de 
Nicolae Boboc, artist emerit, 
avind ca solistă pe violoncelista 
sovietică Natalia Sahovskaia.

CULTURAL
Alături de colectivele artistice 

ale filarmonicii și operei din lo
calitate, publicul timișorean va 
avea prilejul să asculte progra
mele unor prestigioase formații 
instrumentale sau corale din țară

HALTERE t „Cupa Dunării”
în sala sporturilor din Dimitrov- 

grad au inceput întrecerile competi
ției de haltere pentru juniori dotată 
cu „Cupa Dunării". Participă sportivi 
din Austria. România, Ungaria R.F. 
Germania. Cehoslovacia si Bulgaria. 
La categoria cocoș, pe primul loc s-a 
clasat concurentul român Constantin 
Chiru. cu performanța de 192,500 kg 
la cele două stiluri.

JUDO : Campionatele 
europene

La Lyon, în cadru! campionatelor 
europene de judo, au fost atribuite

și străinătate, între care Filar
monica „George Enescu”, „Ca* 
pella transylvanica" din Cluj- 
Napoca, „Trio" iugoslav din 
Belgrad, „Ars cameralis" din 
Praga, precum și concertele vio
lonistului Ion Vbicu, artist 
poporului, violonistei Lola 
bescu (Belgia), pianistului 
mitrie Alexeev și tenorului 
gan Mirakian , (U.R.S.S.) 
(Cezar Ioana).

al 
Bo- 
Di- 
Va- 
etc.

EXPOZIȚIE OMAGIALĂ
La Satu-Mare s-a deschis 

expoziția „Lupta pentru inde
pendență oglindită în arta plas
tică sătmăreană", organizată de 
•filiala U.A.P. din localitate. în

medaliile de aur la trei categorii: 
ușoară : Reissman (R. D. Germană) ; 
semimijlocle ; Nevzorov (U.R.S.S.) ; 
„open" : Onașvili (U.R.S.S.). întrece
rile continuă duminică 11 mai cu 
proba pe echipe.

TENIS
Finala Turneului internațional de 

tenis de la Miinchen se va disputa 
intre argentineanul Guillermo' Vilas 
și vest-germanul Karl Meiler. în se
mifinale. Vilas l-a Învins cu 6—3,
6— 0. 6—1. pe Uli Pinner (RJ'.G.), 
iar Meiler l-a eliminat cu 7—5, 6—2,
7— 6 pe llie Nâstase.

lucrările de grafică și pictură în 
ulei expuse, artiștii plastici săt
măreni Paul Erdiis, maestru 
emerit al artei. Aurel Cordea, 
Lucian Cociuba, Czank Veroni
ca, Domokos Lehel, Ion Popdan, 
Vasile PaulovicS și loan Sasu 
evocă, cu sensibilitate și vibrant 
patriotism; momente din lupta 
filină de eroism a maselor popu- 
are pentru libertate și neatirna- 

rea patriei, precum și din epo
peea edificării noii societăți so
cialiste. (Octav Grumeza).

DEZVELIREA BUSTULUI 
LUI CLOȘCA

Cu prilejul Împlinirii a 190 de 
ani de la fringerea pe roată a

conducătorilor răscoalei de Ia 
1784, ieri a avut loc ceremonia 
dezvelirii bustului lui Cloșca in 
comuna Roșia Montană, satul 
Cărpiniș, județul Alba, localita
tea natală a acestui martir. 
Bustul, realizat in bronz, este 
opera sculptorului E. Gocan. 
Despre semnificația răscoalei lui 
Horia, Cloșca și Crișan in ca
drul luptei pentru libertate na
țională, dreptate socială, dusă de 
poporul român, profundele trans
formări înnoitoare realizate în 
anii construcției socialiste In 
vechea țară a moților și în în
treg județul Alba a vorbit to
varășul George Homoștean, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Alba al P.C.R. (Ștefan 
Dinică).
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CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
Șl COOPERARE IN EUROPA

VIETNAMUL DE SUD MOSCOVA

Aniversarea Zilei Victoriei

Viata îsi reia în mod accelerat
cursul normal

încheierea vizitei delegației de partid 
și guvernamentale române

GENEVA 10 (Agerpres). — Comi
sia care se ocupă de problemele 
securității și-a dedicat la 9 mai lu
crările evidențierii importanței pe 
care o prezintă Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa in 
procesul eforturilor întreprinse după 
cel de-al doilea război mondial, pen 
tru evitarea unei noi conflagrații 
prin statornicirea de relații noi. ba
zate pe încredere, cooperare și înțe
legere reciprocă. In acest sens au 
luat cuvîntul reprezentanți ai
U.R.S.S., Angliei, Franței, S.U.A.. 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei, României, 
Poloniei și Canadei, care — amintind 
distrugerile și sacrificiile aduse de 
război — au afirmat hotărirea po 
poarelor și statelor respective de a 
conlucra pentru o pace trainică, de 
a depune toate eforturile ca această 
conferință să se încheie cu succes și 
fără tergiversări. S-a subliniat în 
mod deosebit necesitatea adincirii 
cursului spre destindere.

Luînd cuvîntul din partea delega
ției române, Romulus Neagu, minis
tru consilier, a arătat că aniversarea 
Zilei Victoriei are loc în condițiile 
cind omenirea înregistrează noi și 
importante succese pe calea unei 
dezvoltări noi. a destinderii, cooperă
rii și păcii. Acum, a spus vorbitorul, 
este poate momentul să ne amintim 
mai mult ca oricînd care au fost re
zultatele politicii de forță, de înar
mări și. dictat în relațiile internațio
nale. Pentru evitarea unor aseme-

nea consecințe, înainte de toate 
este necesar să se excludă din rela
țiile între state orice mod de folosire 
a forței sau amenințării cu forța, 
orice formă de presiune sau dictat, 
orice act de amestec in afacerile in
terne ale altor state. în acest sens, 
un rol important revine celei de-a 
doua faze a Conferinței pentru secu 
ritate și cooperare în Europa, menită 
să elaboreze documente care să ofere 
o bază trainică și să asigure o per
spectivă largă dezvoltării relațiilor 
de cooperare între state pe continent, 
să prevadă garanții efective împotri
va oricărei agresiuni, atac sau alt 
act de forță împotriva vreunui stat 
european, să deschidă drumul trans
formării Europei într-un continent al 
păcii, securității și cooperării. în care 
fiecare națiune să-și poată consacra 
pe deplin eforturile pentru dezvolta
rea sa economică și socială. în con
cordanță cu interesele și aspirațiile 
sale legitime. Prin adoptarea la nivel 
înalt a acestor documente, conferin
ța va constitui o piatră de hotar im
portantă în procesul care nu trebuie 
și nu poate să se oprească aici. Acest 
proces inițiat de conferință trebuie 
continuat, cu participarea tuturor 
statelor respective, pină la realizarea 
obiectivului final de asigurare a con
dițiilor în care fiecare națiune să se 
poată dezvolta liber, la adăpost de 
orice atingere sau amenințare a secu
rității sale.

In zilele de 15, 16 și 17 mai SĂRBĂTORIREA 

MARII VICTORII A ELIBERĂRII
SAIGON „ORAȘUL HO ȘI MIN" 

10 (Agerpres). — Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud a decretat ca trei 
zile — 15, 16 și 17 mai — să fie 
consacrate sărbătoririi marii victorii, 
relatează agenția de presă Eliberarea, 
citată de France Presse. Comitetul 
de guvernămint, desemnat de primul 
ministru Huynh Tan Phat, a hotărit 
ca toate forțele armate populare și 
miliția să primească o permisie în 
cursul acestor zile, pentru a se ală
tura poporului în sărbătorirea trium
fului luptei de eliberare. Toate clă
dirile publice, străzile, satele și loca
litățile vor fi pavoazate cu portretul 
lui Ho Și Min, cu drapelele G.R.P. 
al R.V.S. și ale guvernului R. D. Viet
nam.

Prin același decret se arată că 
membrii armatei regimului trecut, 
înalții funcționari ai vechii adminis
trații și toți străinii care se află în 
țară sînt 
ceste trei 
nală.

invitați să participe la a- 
zile de sărbătoare națio-

★
10 (Agerpres). — In urmaHANOI

directivelor adoptate recent de către 
Secretariatul Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc din Viet
nam, guvernul R. D. Vietnam a ho- 
tărît organizarea, în întreaga țară, 
a sărbătoririi marii victorii naționale, 
în perioada 15—21 mai.

de la Casablanca
RABAT 

de-a 26-a . ____ ___
național de la Casablanca, ziua de 
9 Mai a fost Ziua Republicii Socia
liste România. La festivitățile des
fășurate cu acest prilej au parti
cipat guvernatorul municipiului Ca
sablanca. directorul tirgului și 
alte personalități marocane. Au 
participat, de asemenea, ambasado
rul țării noastre la Rabat, Ovidiu 
Popescu, membri ai Ambasadei și 
ai Agenției economice române.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de Ziua României la Tirgul de la 
Casablanca, ambasadorul țării noas
tre și directorul standului româ
nesc au organizat o conferință de 
presă, la care au participat nume
roase personalități, oameni de afa
ceri, membri ai corpului diplomatic, 
reprezentanți ai presei și radiotele- 
viziunii. Participanții au manifestat 
un viu interes față de exponatele 
românești, față de succesele ob-

10 (Agerpres). — La cea 
ediție a Tirgului inter-

PREȘEDINTELE MAKARIOS DESPRE EVOLUȚIA
PROBLEMEI CIPRIOTE

NICOSIA 10 (Agerpres). — Reve
nind la Nicosia după vizita efectuată 
în capitala Greciei, președintele Ci
prului, arhiepiscopul Makarios, s-a 
declarat satisfăcut de întrevederile 
pe care le-a avut cu oficialitățile de 
la Atena. Referindu-se la negocierile 
intercomunitare de la Viena și la 
perspectivele de reglementare pașni
că a problemei cipriote, arhiepiscopul 
Makarios a arătat : „Noi sîntem ho- 
tărîți să ne înapoiem la Viena. în iu
nie, pentru cea de-a doua fază a ne
gocierilor. cu bunăvoință și speranță 
într-o soluționare apropiată și dreap
tă". Arhiepiscopul Makarios a re
amintit că la reuniunea țărilor mem
bre ale Commonwealthului, de la 
Kingston, s-a adoptat o rezoluție 
care preconizează o soluționare jus
tă și pașnică a problemei cipriote.

Pe de altă narte. GlrUkos Clerides, 
care l-a însoțit pe arhiepiscopul Maka
rios în călătoria sa. a dec1 arat că. în 
ciuda fontului că la negocierile de la 
Viena nu s-n obtinut. nimic concret, 
ele au pregătit cea de-a doua fază, 
în cursul căreia vor fi abordate pro
blemele de fond ale crizei cipriote.

★

de externe al Greciei, Dimitrios Bit- 
sios, a arătat că problema celor 
200 000 de refUgiați ciprioți greci tre
buie să fie soluționată cu prioritate, 
înaintea abordării oricărui aspect po
litic al situației din Cipru. El a apre
ciat că negocierile care au avut loc 
la Viena intre Rauf Denktaș și Glaf- 
kos Clerides — reprezentanții celor 
două comunități etnice cipriote — au 
constituit, în acest sens, un pas îna
inte. Totodată, Dimitrios Bitsios a 
reafirmat hotărîrea guvernului său 
de a soluționa diferendele avute cu 
Turcia pe cale politică. în acest sens, 
el a confirmat că au fost făcute 
aranjamentele necesare pentru orga
nizarea unei în'tîlniri cu ministrul de 
externe al Turciei, dar că nu s-a 
precizat incă nici data, nici locul 
cînd urmează să aibă loc aceste con
vorbiri.

SAIGON „ORAȘUL HO ȘI MIN" 10 
(Agerpres). — în zonele recent eli
berate din Vietnamul de sud, viața 
iși reia în mod accelerat cursul nor
mal. Potrivit agenției de presă Eli
berarea, peste 200 de școli din pro
vincia Khanh Hoa, la 320 km nord- 
est de Saigon, sînt în prezent redes
chise, cursurile lor fiind frecventate 
de aproape 30 000 elevi. Numai in o- 
rașul Nha Trang, capitala provinciei, 
peste 1 000 de eonii frecventează din 
nou cursurile a 30 de școli. Pe de 
altă parte, serviciul provincial de in
formații și propagandă a trimis în 
turneu la Nha Trang caravane cine
matografice și ansamblul artistic al 
provinciei.

In conformitate cu o dispoziție a 
Comandamentului Forțelor armate 
populare de eliberare, la sediile or
ganelor puterii revoluționare din 
Vietnamul de sud a început înregis
trarea generalilor, ofițerilor și altor 
cadre ale fostei armate saigoneze. 
Din primele ore care au urmat anun
țării acestei dispoziții, la diferite 
puncte de înregistrare din Saigon 
„Orașul Ho Și Min" s-au prezentat 9 
foști generali și cîteva sute de foști 
ofițeri.

In Saigon „Orașul Ho Și Min" 
domnește o atmosferă de calm și, tot
odată, de activitate constructivă. Ofi
ciile poștale au început să primească 
scrisori și telegrame spre expediere 
și. astfel, pentru prima oară după o 
perioadă îndelungată, sud-vietname- 
zii au acum posibilitatea de a co
responda cu rudele și cunoștințele 
lor din R. D. Vietnam.

Spre a evita perturbarea vieții 
populației și pentru conservarea bu
nurilor statului. Comitetul de ges
tiune militară din Saigon „Orașul Ho 
Și Min" a comunicat că autorizează 
utilizarea, la ora actuală, a bancnote
lor vechii administrații saigoneze 
pentru schimburi și cumpărări pe 
piață și că interzice orice schimb sau 
cumpărare cu alte bancnote.

MOSCOVA 10 — Corespondentul
nostru transmite : La 10 mai, dele
gația de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul edu
cației și învățămîntului, care a parti
cipat la festivitățile de la Moscova 
prilejuite de cea de-a 30-a aniversare 
a victoriei asupra fascismului, a fă
cut o vizită in orășelul cosmonauți- 
lor din apropierea capitalei sovietice.

Delegația de partid și guvernamen
tală română, însoțită de ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus, a depus o coroa
nă de flori la monumentul lui Iuri 
Gagarin.

In aceeași zi, delegația a ple-

cat spre patrie. Pe aeroportul 
Seremetievo, delegația a fost sa
lutată de P. N. Demicev, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S.. ministrul culturii al 
U.R.S.S.. V. E. Dîmsitz. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. I. Savinkin, șef de sec
ție Ia C.C. al P.C.U.S., de activiști 
ai P.C.U.S.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Emil Drăgănescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului. Teodor Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei.

Dl PRETUTINDENI
• PROTEINE IEFTINE.

Dat fiind actualul deficit mon
dial de proteine, mica algă uni- 
celulară chlorella se află din nou 
îr> atenția experților. Descoperi
tă cu mulți ani in urmă, chlo
rella a fost considerată încă pe 
atunci o nouă și promițătoare 
sursă de proteine, hidrați de 
carbon și grăsimi, în special 
pentru asigurarea alimentației 
in timpul viitoarelor călătorii 
interplanetare. Pină la soluțio
narea problemelor alimentației 
in viitorul mai îndepărtat, sa- 
vanții sînt preocupați de culti
varea pe scară industrială a a- 
cestei alge. O firmă niponă a 
pus la punct un procedeu ieftin 
de cultivare a chlorellei. Acest 
sistem este de 10—20 de ori mai 
economic decît culturile de chlo
rella în bazine în aer liber folo
site pină acum.

OLANDA

Manifestări consacrate României
HAGA 10 (Agerpres). — In Olanda 

au loc o serie de manifestări consa
crate României. Astfel, la Centrul in
ternațional al presei din Haga se 
desfășoară „Săptămina românească". 
La inaugurare au participat membri 
ai Parlamentului olandez, funcționari 
superiori din numeroase ministere, 
reprezentanți ai presei, radioului și 
televiziunii. Au fost prezenți amba-

sadorul României, Traian Pop, și 
membri ai ambasadei.

In orașul Goes a avut loc o festi
vitate in cadrul căreia au fost lumi
nate reprezentanților Bibliotecii mu
nicipale 200 de volume românești, do
nate de Centrala cărții din țara 
noastră. Televiziunea olandeză a 
prezentat la 9 mai un bogat program 
de muzică populară românească.

întrevederi privind dezvoltarea

relațiilor dintre R.
BERLIN 10 (Agerpres). — La 

Berlin au avut loc. sîmbătă. convor
biri între Horst Sindermann. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, si Sad
dam Hussein, secretar general ad
junct al conducerii regionale a Parti
dului Socialist Arab Baas, vicepre
ședintele Consiliului Comandamen
tului Revoluției din Irak, aflat în- 
tr-o vizită oficială la Berlin.

In cadrul convorbirilor, relatează

D. Germană și Irak
agenția A.D.N.. au fost discutate 
probleme ale extinderii relațiilor bi
laterale, precum și aspecte ale si
tuației internaționale actuale, o a- 
tentie deosebită fiind acordată situa
ției din Orientul Apropiat.

în aceeași zi. Saddam Hussein a 
fost primit de Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., și de 
Willi Stonh, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., 
menționează A.D.N.

țiiiKt* »de țara noastei in dezvolta- ■ - unet conferi^ ■ de presS,
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DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

LIMA

Imperativul restructurării 
relațiilor interamericane

Aici la Lima, ca și 
în alte capitale latino- 
americane, sint urmă
rite cu mult interes 
lucrările Adunării ge
nerale a Organizației 
Statelor Americane 
(O.S.A.) — pe agenda 
căreia se află înscri
se o serie de proble
me importante ale ra
porturilor interameri
cane, ca, de pildă, cele 
legate de legea comer
țului exterior al 
S.U.A., care, după cum 
se știe, datorită clau
zelor sale discrimina
torii, a stîrnit nemul
țumirea unui număr 
de țări latino-ameri- 
cane ; actuala cri, ă e- 

necesitatea 
nou 

i e-

a-
qă, prin structura 
obiectivele care

Reuniune organizată
de Consiliul Alimentar

Mondial

agențiile de presă transmit

nergetică ; 
încheierii unui i 
tratat, mai just și 
chitabil. asupra Cana
lului Panama ; alege
rea noului secretar ge
neral al O.S.A. — toa
te acestea in contextul 
solicitărilor insistente 
privind restructurări 
radicale ale acestor ra
porturi. Interesul este 
și mai pronunțat, 
lumina curentului 
mai larg de opinie in 
favoarea ridicării blo
cadei economice îm
potriva. Cubei — deși, 
in mod „oficial", a- 
ceastă chestiune nu fi
gurează pe ordinea de 
zi. în mod deosebit 
au reținut atenția, in 
acest context general, 
vizita in Cuba a sena
torului McGovern, per
sonalitate marcantă a 
Congresului american, 
convorbirile avute cu 
premierul Fidel Castro, 
cu alți fruntași ai 
vieții politice cubane
ze. Au trezit un larg 
ecou sublinierea de că
tre primul ministru 
cubanez a faptului că 
țara sa dorește să-și 
Îmbunătățească rela
țiile cu S.U.A., ca și 
declarațiile senatoru
lui american că elimi
narea interdicției pri
vind exportul de ali
mente și medicamente 
din S.U.A. în Cuba ar 
putea constitui un 
prim gest semnificativ, 
de natură să contri
buie la îmbunătățirea 
relațiilor dintre pels 
două țări.

în preajma adună
rii, observatorii poli
tici au elaborat am-

in 
tot

ple studii și anali
ze asupra actualului 
moment al rapor
turilor interamerica
ne. privit din per
spectiva evoluției lor 
istorice în ultime e 
două decenii. Ca un 
fir roșu trece prin a- 
ceste analize const: ' 
rea 
Șii-au călăuzit activita
tea. O.S.A. nu a răs
puns și nu răspunde 
necesităților decurgind 
d a etapa actuală a e- 
voluțiilor politice și 
economice latino-ame- 
ricane, a căror trăsă
tură principală o re
prezintă voința națiu
nilor de pe continent 
de a-și a'sigura o dez
voltare independentă, 
de a decide in mod 
suveran asupra căilor 
lor de progres, de a 
așeza relațiile lor bi
laterale și multilatera
le pe temelia egalității 
în drepturi și avanta
jului reciproc.

Carta O.S.A.. 
a consfințit 
organizației, 
prevedea 
principii, insă in prac
tică ele au fost in 
permanență încălca
te sau ignorate, sub 
presiunea cercurilor 
imperialiste și socie
tăților monopoliste 
transnaționale, cu baze 
de operații in Ameri
ca Latină. în clima
tul „războiului rece", 
O.S.A. a girat acțiuni 
intervenționiste in tre
burile interne ale unor 
state latino-americaie 
(Guatemala — 1954, 
Republica Dominicană 
— 1965) și a impus, în 
1964, așa-numita blo
cadă împotriva Repu
blicii Cuba.

Eroziunea autorită
ții O.S.A. și anacro
nismul 
sale 
mai 
mii 
prin 
mai 
ceselor de emancipare 
economică și socială 
pe continentul latino- 
american — punînd la 
ordinea zilei, ca un 
imperativ al tuturor 
popoarelor latino-a- 
mericane. restructura
rea generală a relații
lor între țările celor

care 
nașteiea 

în 1948, 
asemenea

structurilor 
au devenit și 

evidente în ulti- 
ani. caracterizați 

afirmarea tot 
pregnantă a oro-

două Americi. „Rela
țiile interamericane 
trebuie să fie bazate 
pe egalitatea electivă 
i.itre state, neinterven
ție. renunțare^ la for- 
t , sau la măsuri co
ercitive, pe respecta
rea dreptului țărilor 
de a-șî alege propriul 
lor sistem politic, eco
nomic si social", se a- 
răta. pe bună drepta
te. in documentele 
conferinței de la Tla- 
telolco (februarie 1974). 
care a 
problema unui 
dialog" 
Necesitatea 
larii principiilor rela
țiilor interamericane 
a fost reafirmată cu 
claritate intr-un șir 
de reuniuni ale șefilor 
de state din diferite 
zone ale continentu
lui. ca, de pildă, intil- 
nirea de la Lima, cu 
prilejul aniversării bă
tăliei de la Ayacucho, 
și cea de la Ciudad de 
Panama, ca si în ca
drul conferinței mi
niștrilor de externe 
de la Quito (noiem
brie 1974). cind numai 
o procedură arbițrară 
a împiedicat anularea 
măsurilor impuse in 
1964 împotriva Cubei, 

în acest context al 
evoluțiilor continenta
le. părerea cvasiuna
nimă a observatorilor 
politici si comentato
rilor de presă din A- 
merica Latină este că 
Adunarea generală a 
O.S.A. se va putea în
scrie ca un eveniment 
pozitiv numai in mă
sura in care isi va re- 
defini în mod radical 
structurile si va con
tribui la crearea ace
lui cadru institutional 
care să corespundă 
dorinței si voinței po
poarelor latino-ameri- 
cane. să asigure e- 
xercitarea efectivă a 
principiilor suverani
tății si independentei, 
excluzind orice fel de 
amestec și ingerințe 

’ in treburile 
ale vreunui 
continentului, să che- 

1 zăsuiască. totodată, o 
largă cooperare eco
nomică si politică, pe 
bazele deplinei egali- 

■ tăti în drepturi.
Eugen POP

pus deschis 
„nou 

cu S.U.A. 
reformu-

interne 
stat al

GENEVA 10 (Agerpres). — La în
cheierea 
ganizate 
Mondial, 
de țări, 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.), s-a hotărit 
crearea unui Fond internațional 
pentru dezvoltarea producției agri
cole. în valoare de 1 miliard de do
lari. Acest capital va fi destinat, in 
turnătorii trei ani, sporirii produc
ției alimentare mondiale, precizează 
un comunicat .............................. .
ții la Geneva.

Reuniunea a 
crearea unui 
reprezentanții a 27 de națiuni, care 
va face recomandări privind contri
buția fiecărei țări la c- nstituirea 
fondului și stabilirea condițiilor de 
acordare a ajutoarelor financiare. 
Prima reuniune a grupului de lucru 
urmează să aibă loc . în luna oc
tombrie a.c., cu participarea repre
zentanților a 9 țări industrializate, 
9 țări în curs de dezvoltare și 9 țări 
membre ale O.P.E.C. (Organizația 
statelor exportatoare de petrol).

Intr-o scurtă declarație de presă, 
directorul executiv al Consiliului A- 
limentar Mondial, D. Hannah, și-a 
exprimat speranța că fondul va fi 
constituit pină la sfirșitul acestui 
an. El a subliniat că perspectiva 
unor recolte agricole bune din acest 
an. în anumite țări ale lumii, nu va 
putea rezolva problema gravă și ur
gentă a sporirii produselor alimen
tare pe plan mondial.

reuniunii de două zile or- 
de Consiliul Alimentar 
la care au luat parte 62 
membre ale Organizației

oficial dat publicită

hotărit, de asemenea, 
comitet format din

în orașul Nampho din
R.P.D. Coroană 3 3VUt loc 0 
adunare festivă organizată cu prile
jul împlinirii a 30 de ani de la vic
toria asupra fascismului și a 98 de 
ani de la cucerirea independenței de 
stat a României, la care au partici
pat Kim Ghi San, secretarul respon
sabil al Comitetului municipal de 
partid,. Eek. Giong Hip, președintele 
Comitetului administrativ al orașului, 
O Mun Hoan, secretarul Asociației 
de prietenie coreeano-română. Pre
ședintele Comitetului administrativ al 
orașului Nampho și ambasadorul 
României în R.P.D. Coreeană, Dumi
tru Popa, au vorbit despre semnifi
cația celor două evenimente și succe
sele obținute de poporul român. Par- 
ticipanfii la adunarea festivă au vi
zionat nnoi filmul documentar româ
nesc „Drum de luptă și victorii".

Constanta — prima linie regulată li
baneză de pasageri. Pachebotul 
„Liban" dispune, de asemenea, de 
cale frigorifice pentru fructe și 
mărfuri alimentare, precum si de 
compartimente destinate autoturis
melor.

La Panmunjon3 3VUt loc cea 
de-a zecea reuniune a organizațiilor 
de Cruce Rosie din R.P.D. Coreea
nă și Coreea de sud, desfășurată 
la nivel de experți — anunță agen
ția A.C.T.C.

Guvernele R.P.D. Coreene 
și Tailandei au căzut de Wd 
să stabilească relații diplomatice, la 
rang de ambasadă — anunță o «de
clarație comună dată publicității si
multan la Phenian și Bangkok, re
luată de agenția A.C.T.C.

Convocarsa Adunării 
Consîiiuanie portugheza. 
In baza unul decret al guvernului 
portughez. Adunarea Constituantă, 
aleasă la 25 aprilie, iși va tine pri
ma sa ședință la 2 iunie, la Pala
tul Sao Bento, sediul parlamentu
lui. Adunarea Constituantă are 250 
de membri.

Agenția D.P.fl. formează 
că Abdel Halim Khaddam, vicepre- 
mier si ministrul afacerilor externe 
al Siriei, va face o vizită în R. F. 
Germania, in intervalul 12—14 mai. 
El va fi primit de președintele 
R.F.G.. Walter Scheel, și va avea 
convorbiri cu cancelarul Helmut 
Schmidt si cu ministrul afacerilor 
externe. Hans-Dietrich Genscher. De 
asemenea. Abdel Halim Khaddam va 
avea o întrevedere cu președintele 
Partidului Social-Democrat din 
R.F.G.. Willy Brandt.

Șomajul în Belgia. Ca ur_ 
mare a fenomenelor recesioniste și 
a închiderii Unui mare număr de 
întreprinderi.numărul persoanelor 
fără muncă în economia belgiană a 
atins un nivel record. Potrivit da
telor oficiale publicate la Bruxelles, 
la sfîrsitul lunii aprilie în Belgia e- 
rau înregistrați 160 336 de șomeri to
tali. în comparație cu perioada co
respunzătoare a anului 
mărul persoanelor care

aloc de muncă sigur 
65 888.

trecut, nu- 
nu au un 
crescut cu

un acord cu o
americană în

Siria a încheiat 
companie petrolieră 
baza căruia aceasta din urmă va e-
fectua prospecțiuni pentru descope
rirea unor zăcăminte de titei în lar
gul coastelor siriene.

Societatea libaneza de 
navigație DEM-LINE (Danube 
East Mediterranean Line) va des
chide. în luna iunie a.c., o linie ma- 

pasageri între 
Liban si România. în acest scop 
DEM-LINE a achiziționat pachebo
tul „Liban" (14 000 tone), cu o ca
pacitate de cazare de 475 pasageri, 
care va face, la fiecare trei săptă- 
mîni, o cursă Beirut—Constanta, a- 
coperind 
de ore. 
chebotul 
de acest 
merciale

ritimă directă de 
si România.

distanța, fără escală, în 63 
Este de menționat că pa- 
„Liban" va fi singura navă 
gen din dotarea flotei co- 
libaneze, iar linia Beirut—

Seminarul organizat de 
Comitetul special al O.N.U. 
împotriva apartheidului a 
încheiat lucrările Ia Paris. Partici- 
panții la seminar recomandă, prin- 
tr-o rezoluție, Consiliului de Secu
ritate să impună respectarea embar
goului asupra vînzărilor de arme că
tre Republica Sud-Africană. iar țări
lor membre ale O.N.U. care mai 
întrețin încă raporturi cu acest stat 
rasist, să respecte hotărîrile Adună
rii Generale a O.N.U. privind sistarea 
relațiilor economice. Participanții la 
seminar au cerut guvernelor să oblige 
societățile multinaționale, care ope
rează pe teritoriul lor sau în Africa 
de Sud, să înceteze comerțul cu re
gimul de la Pretoria.

ții favoarea realizării

depline a independentei
Angolei

PRIMĂVARA OLANDEZĂ
între festivalul lalelelor și „planul Delta✓✓

LISABONA 10 (Agerpres). — 
comunicat oficial, dat publicității 
Lisabona, 
portughez a pi 
reuniuni la nivel înalt, la care 
participe reprezentanți ai săi și 
celor trei mișcări de eliberare 
Angola. Comunicatul precizează 
această reuniune are drept obiectiv 
asigurarea procesului de ascensiune 
pașnică a Angolei spre independență, 
care, potrivit acordurilor încheiate 
cu Lisabona, urmează «să fie procla
mată la 11 noiembrie.

Un 
la 

informează că guvernul 
iropus convocarea unei 

să 
ai 

din 
că

CIAD

• PENTRU NEUTRA
LIZAREA DEȘEURILOR 
RADIOACTIVE. Cercetători 
ai N.A.S.A. au demonstrat, prin- 
tr-un studiu teoretic efectuat cu 
ajutorul unui ordinator, că este 
posibilă realizarea unui sistem 
de centrală nucleară capabil să 
distrugă, prin ardere, propriile 
sale reziduuri. După cum se știe, 
cea mai dificilă problemă ridi
cată de utilizarea energiei nu
cleare este tocmai aceea a rezi
duurilor radioactive, care con
stituie o mare primejdie pentru 
mediul înconjurător. Pentru 
transformarea lor în substanțe 
inofensive, cercetătorii N.A.S.A. 
propun folosirea de combustibili 
gazoși pentru centralele nuclea
re. Principiul procedeului este 
simplu : după ce va avea loc fi
siunea, hexafluorura de uraniu 
gazos, ce va servi drept com
bustibil, va fi trecută din nou 
prin reactor, unde componente
le sale radioactive vor fi supu
se unui bombardament cu neu
troni, care le va neutraliza. Or
dinatorul a calculat că după trei 
ani de funcționare a reactorului, 
in interiorul său se creează un 
asemenea echilibru incit toate 
deșeurile radioactive produse 
vor fi eliminate pe întreaga du
rată de funcționare a reactoru
lui.

• DOCUMENT LITE
RAR DEMASCATOR. Si‘ 
lită de mizerie, Maria Arondo, 
unul din cei opt copii ai unei 
familii de țărani săraci din Țara 
Bașcilor (Spania), a emigrat în 
Franța, în 1962, unde s-a anga
jat ca servitoare. Experiența a- 
mară a relațiilor degradante stă- 
pin-slugă a făcut-o pe neștiu- 
toarea țărăncuță de odinioară să 
se apropie de mișcarea munci
torească, să devină, treptat, o 
militantă pentru dreptul la dem
nitate al celor ce sint nevoiți să 
muncească la alții. Din această 
luptă s-a născut și volumul „Ce 
înseamnă să fii slugă" („Moi, la 
bonne"). Bazată pe statistici și 
anchete sociale asupna condiții
lor de viață ale personalului do
mestic, cartea, veritabil act de 
acuzare împotriva persistenței 
unor relații cvasimedievale, cum 
scrie autoarea, a dezvăluit tot
odată un remarcabil talent lite
rar.

• POPULAȚIA POLO
NIEI. Polonia, cu cei aproxi
mativ 34 milioane de locuitori 
ai săi, ocupă locul 7 în Europa 
și al 22-lea în lume ca număr al 
populației — informează agenția 
P.A.P. în 1974, sporul populației 
a fost de 333 090 locuitori, cea 
mai mare creștere din ultimul 
deceniu. Dacă în urmă cu zece 
ani un sfert din populația țării 
trăia la orașe, în prezent aici se 
află 30 la sută din locuitorii Po
loniei. In marile orașe este con
centrată 44 la sută din întreaga 
populație urbană. Numai in cinci 
orașe trăiesc aproximativ 
4 000 000 locuitori. Varșovia nu
mără deja peste 1,4 milioane, 
Lodz — 780 000, Cracovia — 
660 000 și peste o jumătate de 
milion orașele Wroclaw și 
Poznan.

• DE DOUĂ ORI MAI 
MULTE CĂRȚI. Pînă în 198°- 
în comparație cu anul în curs, 
Cuba iși va mări de peste două 
ori producția de cărți. La sfîrși- 
tul actualului deceniu, tirajul 
global va depăși 60 milioane vo
lume. Această creștere fără 
precedent are ca bază materială 
cinci noi tipografii mari, utila
te cu tehnica cea mai modernă, 
a căror construcție a și început.

La mijlocul primăverii, în Olanda, 
centrul de atracție turistică se stră
mută de la Amsterdam, unde se 
simte cel mai puternic pulsul vieții 
economice și financiare, in sfera flo
rilor... Către Haarlem, 
cincisprezece mai, 
numeroși turiști, atît olandezi, cit și 
din alte țări, atrași de 
cîmpuri de lalele 
colore, care acoperă suprafețe consi
derabile și tac ca acest colț al Olan
dei să trăiască un amolu festival.

Atras de farmecul insolit al Haar- 
lemului, vizitatorul ia însă contact, 
în Olanda, nu numai cu florile din 
sere ori de pe cimpuri, ci mai ales 
cu o realitate mult mai diversă, mai 
densă și mai frapantă în numeroase 
alte planuri. Țara de la gurile Rinu
lui sau, cum se exprimă, vorbind în 
limbaj poetic, olandezii, „țara răpită 
apelor", se înfățișează ca un labora
tor de gindire și. nu mai puțin, ca un 
șantier al muncii constructive. Deși 
serios afectată de criza energiei, de
clanșată în toamna anului 1973. eco
nomia olandeză a găsit suficiente re
surse nu numai nentru a face față 
dificultăților, ci și nentru a menține 
cadența dezvoltării economice. In 
condițiile recesiunii care afectează 
în present economia țărilor capita
liste, Olanda va realiza anul acesta, 
potrivit estimărilor, un ritm de creș
tere cel nuțin egal cu al anului pre
cedent. Portul Rotterdam, care anul 
trecut a realizat un trafic de peste 
309 milioane tone, continuă să se si
tueze și in acest an pe primul loc 
în ierarhia marilor porturi mondiale. 
Comenzile înregistrate de șantierele 
navale olandeze în cursul anului a-

între întîi și 
se îndreaptă

mirificele 
covoare multi-

cesta totalizează 900 000 tone. între 
comenzile lansate figurind, alături de 
vase de mare tonaj, și platforme 
pentru forajul în largul mării. Rafi
năriile olandeze prelucrează 
peste 
brut, 
nului 
nouă 
milioane tone pe an.

înnoirea producției este o preocu
pare de prim ordin în toate ramu-

anual 
100 milioane tone de petrol 
De curînd. în zona deltei Ri- 
a fost dată în exploatare o 
unitate cu o capacitate de 6

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

rile industriale. Cu .numai doi ani în 
urmă, la cunoscutele uzine construc
toare de avioane „Fokker" trecuse 
probele finale și se află in produc
ție de serie aparatul din clasa .,F-28“, 
întrunind performanțe superioare 
pentru utilizările pe distanțe scurte 
de zbor. In prezent un alt tip de 
avion. „VWF-61". a intrat în faza 
probelor avansate.

Cine vine în Olanda nu poate să 
nu fie impresionat de efortul între
prins de popor pe vastul șantier al 
îndiguirilor și desecărilor. La gurile 
Rinului, unde în 1953 apele mării au 
rupt vechile diguri, pustiind. într-o 
singură noapte, zeci de așezări uma
ne, se înfăptuiește un grandios vo
lum de lucrări hidrotehnice, cunoscut 
sub numele de „planul Delta", me
nit să pună pentru totdeauna la

adăpost populația de riscuri și peri
cole în această zonă situată sub nive
lul apelor mării.

Rezolvări originale se întîlnesc în 
numeroase alte planuri. Prin con
struirea unui amplu sistem de cen
trale» eoliene, moara de vînt, ele
ment atit de caracteristic al peisaju
lui olandez, va deveni, în condițiile 
create de știința și tehnica modernă, 
un vast agregat generator de energie 
electrică, contribuind la rezolvarea 
problemei energeticii.

Se înțelege că o țară 
sacră realizării unor 
structive de anvergură 
animată de idealurile păcii și secu
rității. Olanda practică, în 
sale politice și economice, o 
de deschidere, de cooperare, 
log constructiv. Acesta este 
fertil pe care se dezvoltă și 
româno-olandeze. ridicate 
treaptă superioară cu prilejul vizitei 
făcute in Regatul Țărilor de Jos, in 
1973, de președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Benefi
ciind de asemenea temelii trainice, 
raporturile dintre cele două țări vor 
cunoaște, cu siguranță, un nou și pu
ternic impuls cu prilejul noii runde 
a dialogului la nivel înalt dintre re
prezentanții popoarelor român 
olandez. Despre apropiata vizită

care se con
lucrări con- 
este puternic

relațiile 
politică 
de dia- 
terenul 

relațiile 
pe o

și 
a 

reginei Iuliana în România, nume
roși olandezi ne care i-am întîlnit. 
in aceste zile, au vorbit ca. despre un 
eveniment de mare însemnătate, de 
la care se așteaptă rezultate din cele 
mai rodnice.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

NDJAMENA 10 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul unei întîl- 
niri cu șefii misiunilor diplomatice 
din Ciad, președintele Consiliului Su
perior Militar al acestei țări, genera
lul Felix Malloum, a reafirmat ata
șamentul Ciadului față de principiile 
Cartei O.N.U. și ale Cartei Organiza
ției Unității Africane. El a subliniat 
că Ciadul va îndeplini prevederile 
tuturor acordurilor încheiate de fos
tul guvern.

Totodată, generalul Felix Malloum 
a declarat că vor fi respinse orice în
cercări din exterior de a se efectua 
presiuni asupra noii conduceri a 
țării. înlocuirea fostului guvern, 
realizată de forțele armate la 13 apri
lie, a spus el, constituie o problemă 
pur internă a poporului din Ciad.

★

într-un interviu acordat unui co
respondent acreditat la Ndjamena, 
maiorul Kamoughe, membru al Con
siliului Superior Militar al Ciadului, 
a relevat că, în opinia consiliului, 
principala sarcină ce trebuie dusă la 
îndeplinire pe plan intern este dez
voltarea economiei naționale. Atin
gerea acestui obiectiv, a arătat el, va 
fi rezultatul unui proces îndelungat 
și complex, care va necesita partici
parea activă a tuturor categoriilor 
populației. Tocmai din această cauză. 
Consiliul Superior Militar adresează 
tuturor locuitorilor țării apelul de a 
se considera mobilizați la lupta pen
tru lichidarea înapoierii și a sărăciei.

• ALIAJ CU PRO
PRIETĂȚI DEOSEBITE.
Se pare că oamenii de știință 
sint pe cale de a rezolva miste
rul unor operațiuni de îndoire a 
barelor de metal și de readuce
re a acestora în forma inițială, 
pe care le practică cu mult suc
ces iluzionistul Uri Geller — re
latează agenția France Presse. 
Dr. Ken Ashbee, de la Labora
torul de fizică din Bristol, a de
clarat, recent, că un aliaj din 
nichel și titaniu posedă proprie
tatea ciudată de a-și relua, după 
curbare, forma inițială. Specia
listul britanic a precizat că acest 
aliaj poate fi prelucrat la o tem
peratură înaltă, că dobîndește o 
altă formă prin răcire și că re
vine la aspectul inițial în cazul 
unei ușoare încălziri. El a adău
gat că o lingură fabricată din 
acest metal se curbează prin 
simpla încălzire de la tempera
tura mîinii omenești, după care, 
răcindu-se, revine la forma nor
mală. ,

• CASE DIN... PAIE. 
Paiele au devenit materiale de 
construcție în R.F.G. O uzină si
tuată la Oldenburg transformă 
acest deșeu agricol în plăci izo
latoare folosite în construcții. 
Atît investițiile pentru construi
rea fabricii, cit și cheltuielile de 
producție ale acesteia, inclusiv 
personalul, sînt reduse. In total 
e nevoie de cinci muncitori șl 
un șef de producție pentru fa
bricarea a 180 000 mc de panouri 
din paie pe an.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! București. Plata Sclntell. Tel 17 60 10. 17 60 20 APonamentele se tac ta oficiile poștale si difurorll din întreprinderi șt Instltuttl Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 
presă. București, Calea Gnvițel nr. 84—66 P.O.B. — 2001, telex s 011631. Tiparul! Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH «0 360

«


