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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A ÎNTÎLNIT CU

TOVARĂȘUL SADDAM HUSSEIN,
secretar general adjunct al Conducerii regionale a Partidului Socialist Arab Baas,

vicepreședinte al
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre- 

ar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întilnit, luni, 
12 mai, cu Saddam Hussein, secretar 
general adjunct al Conducerii regio
nale a Partidului Socialist Arab 
Baas, vicepreședinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției al Re
publicii Irak.

La Intîlnire au participat:
Din partea română — Manea Mă- 

nescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, Ion 
Pățan, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Pungan, 
consilier al președintelui republicii. 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ion Stanciu, 
adjunct al ministrului agri *llturii, in
dustriei alimentare și apelor. Ion 
Bogdan, adjunct al ministrului mine
lor, petrolului ți geologiei, Gheorgbe _ 
Vasile, ambasadorul României la 
Bagdad.

Din partea Irakiană — Saadoun 
Ghaidan, membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, ministrul 
comunicațiilor, Hassan Al-Amiri, 
membru al Conducerii regionale a 
Partidului Socialist Arab Baas, vice
președinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, dr. Saadoun Hamadi, 
ministrul afacerilor externe. Hikmat 
Al-Azawi, ministrul economiei, dr, 
Fakhri Kadouri, șeful Biroului pen
tru probleme economice al Consiliu
lui Comandamentului Revoluției, 
Ahmad Hussein Al-Samarrai, amba
sadorul Irakului la București, Abdoul 
Wadood Al-Shaikhly, ambasador, di
rector general al Protocolului, An
war Sabri, directorul cabinetului 
vicepreședintelui Consiliului Coman
damentului Revoluției, Nasif Awad, 
directorul Biroului pentru publicații 
și informații al Conducerii Naționale 
a Partidului Socialist Arab Baas, 
Ibrahim Al-Wali, directorul general 
al Departamentului politic din 
M.A.E., colonel Usama Al-Mahdi, 
aghiotant al vicepreședintelui Con
siliului Comandamentului Revoluției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat un salut călduros, din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a guvernului ro
mân și a sa personal, delegației de 
partid și guvernamentale irakiene, 
condusă de Saddam Hussein, secre
tar general adjunct al Conducerii 
regionale a Partidului Socialist Arab 
Baas, vicepreședinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției al Re
publicii Irak, exprimindu-și convin
gerea că vizita ei în România va 
constitui un moment important în

Consiliului Comandamentului Revoluției al Republicii Irak

dezvoltarea relațiilor dintre partide
le și statele noastre.

Conducătorul delegației a mulțu
mit călduros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru invitația de a vi
zita România, pentru frumoasele 
cuvinte cu care a salutat prezența 
ei în țara noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de cal
dă prietenie din partea tovarășului 
Ahmed Hassan Al-Bakr. președin
tele Republicii Irak, secretarul gene
ral al Conducerii regionale a Parti
dului Socialist Arab Baas.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se trans
mită tovarășului Ahmed Hassan Al- 
Bakr un salut călduros și cele mai 
bune urări.

Relevînd însemnătatea vizitei e- 
fectuate de șeful statului român în 
Irak, în februarie 1974, Saddam Hus
sein a subliniat că ea a reprezentat 
un pas important pe linia consoli
dării relațiilor dintre partidele și 
popoarele noastre.

Conducătorul delegației a Arătat 
că împărtășește pe deplin convin
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
că vizita delegației de partid și gu
vernamentale irakiene va marca un 
moment deosebit în întărirea prie
teniei și colaborării româno-irakiene.

într-o atmosferă de caldă priete
nie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu

blicii Socialiste România, și Saddam 
Hussein, secretar general adjunct al 
Conducerii regionale a Partidului 
Socialist Arab Baas, vicepreședinte 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției al Republicii Irak, au exa
minat aspecte ale dezvoltării colabo
rării statornicite între cele două , țări 
și partide. Convorbirea a relevat do
rința comună de a amplifica rela
țiile româno-irakiene, de a se ac
ționa pentru extinderea lor în conti
nuare, pe planuri multiple — politic, 
economic, tehnico-științific și cultu
ral — de a impulsiona promovarea 

__ r __
Dejun oficial oferit 

de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
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relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Arab 
Baas, de a lărgi conlucrarea dintre 
cele două state pe tărîmul vieții in
ternaționale, în folosul popoarelor 
român și irakian, al cauzei cooperă
rii și înțelegerii între națiuni.

In cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme actuale ale wieții 
internaționale, îndeosebi cele pri
vind situația din Orientul Mijlociu, 
realizarea unei păci drepte și dura
bile în această zonă.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
ambianță de caldă cordialitate.

AC ÎNDEPLINIT 
CINCINALUL

• 7 unități economice din Ju
dețul Vaslui au raportat înde
plinirea prevederilor cincinalu
lui. Printre acestea se află uni
tățile industriei confecțiilor, 
sectoarelor silvic și forestier, 
producției meșteșugărești etc. 
Contribuția acestora la obținerea 
unor producții suplimentare, 
pînă la finele anului, va repre
zenta peste 50 la sută din de
pășirea ce se va înregistra în 
economia județului. (C. Lăluci).

• Cinci întreprinderi indus
triale din Județul Teleorman, 
între care Țesătoria din Zimni- 
cea, întreprinderea mecanică 
de material rulant și întreprin
derea mecanică pentru agricul
tură și industrie alimentară din 
Roșiori de Vede au raportat în
deplinirea cu opt luni mai de
vreme a sarcinilor pe perioada 
actualului cincinal. Pînă la sfîr- 
șitul anului, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din aceste unități 
economice vor realiza o pro
ducție suplimentară estimată la 
peste 400 milioane lei.

• 13 uniuni județene ale coo
perativelor meșteșugărești au 
îndeplinit sarcinile actualului 
cincinal cu 8 luni înainte de 
termen. Potrivit calculelor, pînă 
Ia sfirșitul anului meșteșugarii 
din aceste unități vor realiza 
suplimentar bunuri pentru apro
vizionarea pieței interne și pen
tru export și diverse servicii 
către populație în valoare de 
peste 3,5 miliarde lei.

• De la începutul acestui an 
și pînă în prezent, colectivul în
treprinderii „Electromotor" din 
Timișoara a realizat 150 000 mo
toare electrice, cifră care de
pășește întreaga producție rea
lizată în 1970. Constructorii ti
mișoreni de motoare electrice, 
care și-au îndeplinit de pe a- 
cum sarcinile cincinalului, vor 
livra pînă Ia sfirșitul anului, 
peste prevederile perioadei 
1971—1975, produse electroteh
nice în valoare de apro'ape o 
jumătate miliard de lei.
• O nouă unitate productivă 

din județul Brăila a anunțat 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen — fabrica de nutre
țuri combinate. Se apreciază că 
în bilanțul final al cincinalului 
va fi consemnată o producție 
globală suplimentară ce se va ri
dica la 156 milioane lei. Printre 
întreprinderile care au îndepli
nit sarcinile cincinalului figu
rează, de asemenea, „Lamino- 
rul“-Brăila, întreprinderea de 
confecții și întreprinderea de 
reparații auto.

REȘIȚA

15100 tone de otel 
peste prevederi

Colectivul Combinatului side
rurgic din Reșița — care a 
chemat la întrecere socialistă pe 
acest an toate colectivele side
rurgice din țară — a obținut și 
în prima decadă din luna mai 
importante cantități de produse 
peste prevederile de plan : 1 000 
tone de fontă, 1 200 tone oțel, 
900 tone minereu aglomerat 
pentru furnale și 1100 tone de 
laminate. De la începutul anului 
și pînă acum, siderurgiștii Reși- 
ței au realizat peste prevederi 
15 100 tone de oțel, 9 000 tone de 
fontă, aproape 17 000 tone lami
nate, peste 15 000 tone de mi
nereu aglomerat. (Nicolae Ca- 
tană).

S-A DESCHIS TlRGUL INTERNATIONAL DE BUNURI DE CONSUM — BUCUREȘTI -1975

Exponate interesante, cadru favorabil 
dezvoltării colabora rii economice

Complexul expozițional din Piața 
Scînteii cunoaște 'din nou freamătul 
specific manifestărilor economice in
ternaționale de amploare. După cum 
s-a anunțat, duminică, 11 mai, în 
pavilioanele sale s-a deschis Tirgul 
internațional de bunuri de consum — 
București ’75. Reunind exponate de 
o mare diversitate și de calitate, fa
bricate de întreprinderi și firme din 
17 țări din Europa, Asia, Africa și 
America Latină, TIBCO-75 se înscrie 
în cadrul acțiunilor inițiate de Româ
nia pentru promovarea și extinderea 
colaborării cu toate statele, reflectă 
dorința țării noastre de a participa 
tot mai activ la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul mon
dial de valori materiale.

Din primele zile, tirgul — aflat la 
a doua sa ediție — suscită un deo
sebit interes din partea specialiștilor 
din tară și a oaspeților de peste ho
tare, a numeroși vizitatori. Numai în 
după-amiaza zilei de duminică și in 
cursul zilei de luni, TIBCO-75 a fost 
vizitat de circa 15 000 de persoane, 
de sute de specialiști.

Opiniile directorilor de pavilioane 
sînt unanime în a aprecia, încă de 
pe acum, succesul deosebit al tîrgu- 
lui. Ing. Amelia Vișan, reprezentanta

Maiestatea Sa regina Iuliana a Olandei 
și Alteța Sa Regală Bernhard, prințul Larilor de los,

sosesc azi la București

Bun venit in România!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 

Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, Maiestatea Sa re
gina Iuliana sosește astăzi, împreună cu Alteța Sa Regală prințul 
Bernhard, intr-o vizită oficială in țara noastră.

Suverana Olandei 
s-a născut la 30 a- 
prilie 1909. A făcut 
studii de drept la 
Universitatea din 
Leyden, precum și 
studii de literatură 
și filozofie obți- 
nînd, între altele, 
titlul onorific de 
doctor în litere și 
filozofie. La înce
putul deceniului al 
patrulea s-a anga
jat activ în soluțio
narea problemelor 
sociale ale țării. Ea 
s-a căsătorit în ia
nuarie 1937 cu prin
țul Bernhard von 
Lippe-Biesterfeld și 
are patru fiice.

Cînd, în mai 1940, 
trupele hitleriste 
au atacat Olanda, 
actuala suverană, 
pe atunci prințesă 
moștenitoare, a fost 
nevoită să plece, 
împreună cu soțul 
său, prințul Bern- 
hard, în Anglia, 
apoi în Canada. In 
septembrie 1944, 
cînd partea sudică 
a Olandei a fost e- 
liberată, s-a înapo
iat în țară, stabi- 
lindu-se la Breda, unde a luat parte 
la acțiunile de ajutorare a regiunilor 
din nord.

La 6 septembrie 1948, în urma re
nunțării la tron de către regina 
Wilhelmina, a avut loc ceremonia 
încoronării noii regine, Iuliana.

Unul din primele acte politice ma
jore ale noii suverane l-a constituit 
semnarea, in decembrie 1949, a in
strumentelor de transferare a suve
ranității către Indonezia. în decem
brie 1954 a ratificat Statutul Regatu
lui Olandei, care acorda Surinamu- 
lui și Antilelor Olandeze deplina 
responsabilitate pentru problemele 
lor interne.

Ca șef al statului, regina Iuliana 
manifestă preocupare pentru activi
tatea guvernului. De asemenea, con
tinuă să se ocupe activ de proble
mele sociale ale țării.

Intre țara noastră și Olanda, în
tre popoarele român și olandez exis
tă tradiția unor active schimburi de 
valori materiale și spirituale, croni
ca legăturilor bilaterale consemnînd 
stabilirea, cu aproape un secol în 
urmă, de raporturi oficiale între 
România și Țările de Jos. îndeosebi 
după cel de-al doilea război mon
dial, între cele două state s-a dez
voltat un dialog constructiv pe mul
tiple planuri.

In evoluția ascendentă a relațiilor 
româno-olandeze, un moment de o 
deosebită importanță l-a consti
tuit vizita pe care președinte
le Republicii- Socialiste Româ

Astăzi, tn Jurul orei 15,30, posturile noastre de radio 
ți televiziune vor transmite in direct de la Aeroportul 
International Bucureștl-Otopenl ceremonia sosirii Maies
tății Sale regina Iuliana, împreună cu Alteța Sa Regală 
Bernhard, prințul Țărilor de Jos, care, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, șl a tovarășei Elena Ceaușescu, vor 
face o vizită oficială în țara noastră.

Ministerului Industriei Chimice, ne-a 
relatat : „Mii de oameni au vizitat 
expoziția industriei chimice, pentru 
a vedea în special noutățile în fa
bricația de mărfuri de consum rea
lizate în ramura noastră : produse 
din mase plastice, medicamente, de- 
tergenți, produse cosmetice ș.a. La 
întrebarea cind vor apărea in maga
zine, răspundem — imediat după în
chiderea tirgului. De asemenea, pînă 
în prezent ne-au vizitat oameni da 
afaceri din Anglia, R.F.G., Austria, 
Italia. Liban, care duc tratative pen
tru importante tranzacții economice". 
Fritz Koch, directorul expoziției 
colective a Republicii Democrate 
Germane, a declarat : „In pavilionul 
D sînt reprezentate prin numeroase 
produse 6 Întreprinderi de comerț 
exterior din țara noastră. Calitatea 
inaltă a produselor expuse corespun
de cerințelor partenerilor din Româ
nia și ale altor clienți străini. Ne 
vizitează foarte ' multi prieteni din 
țara dv„ care se interesează de ca
racteristicile exponatelor. Sîntem 
siguri că atît participarea noastră la 
tîrg, cit și TIBCO-75 în. ansamblul 
cău se vor bucura de un mare suc

nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a efectuat-o, în aprilie 
1973, in Glanda. „Dezvoltarea mul
tilaterală a relațiilor romăno-olandc- 
ze, pe baza deplinei egalități in drep
turi, a respectului reciproc și avan
tajului mutual — arăta cu acel pri
lej tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
are o mare importanță nu numai 
pentru țările și popoarele noastre. Ea 
reprezintă, totodată, o contribuție la 
îmbunătățirea climatului european. 
Ia asigurarea securității pe continent 
și, în același timp, un exemplu de 
relații între două state cu orînduiri 
sociale diferite, dornice să trăiască 
în înțelegere și prietenie, să contri
buie la cauza păcii și colaborării in
tre națiuni".

La rîndul său, regina Iuliana a- 
firma : „Cele două țări ale noastre 
trebuie, fiecare în felul său și cu 
mijloacele de care dispune, să folo
sească totul pentru a instaura o lume 
pașnică, deci demnă de ființa uma
nă. Fie ca eforturile noastre comu
ne în direcția unei coexistențe paș
nice și echitabile a națiunilor să 
călăuzească in continuare relațiile 
noastre și să facă rodnică înțelegerea 
reciprocă a popoarelor noastre".

Poporul român, care așteaptă cu 
viu interes vizita în țara noastră a 
suveranei Olandei și care este con
vins că dialogul la nivel înalt de la 
București se va solda cu rezultate 
fructuoase, în vederea dezvoltării pe 
mai departe a relațiilor dintre cele 
două țări și popoare, adresează înal- 
ților oaspeți tradiționala urare „Bun 
venit pe pămîntul României !“.

ces". Pietro Martini, director al 
întreprinderii de mașini și instalații 
pentru materiale plastice „AMUT" 
din Novara (Italia), a spus : „Aș 
vrea să subliniez de la bun început 
caracterul tradițional al relațiilor de 
cooperare economică dintre firma 
noastră și partenerii români. De mai 
mulți ani avem o colaborare rodnică 
cu întreprinderi din Buzău, Iași, 
Orășție, Jimbolia, Timișoara. Sîntem 
convinși că participarea noastră Ia 
ediția TIBCO-75 va contribui la ex
tinderea și diversificarea legăturilor 
economice cu industria românească, 
încă din primele zile am început 
contactele cu reprezentanții diferite
lor ministere și întreprinderi din țara 
dv. Sîntem interesați să cunoaștem, 
de asemenea, ofertele partenerilor 
români pentru a finaliza noi trata
tive comerciale".

TIBCO-75 atrage în continuare 
mii și mii de vizitatori și specialiști, 
dovedindu-se un cadru prielnic pen
tru perfectarea de noi contracte 
și tranzacții comerciale, pentru dez
voltarea colaborării economice reci
proc avantajoase între țările partici
pante.
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EXEMPLUL PERSONAL, ÎNAINTAT,

AL COMUNISTULUI
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forță vitală a întrecerii socialiste
ÎO’U.F.E.T.-Fălticeni e o unitate 

restieră fruntașă, al cărei bun re
nume s-a consolidat prin faptul 
încă de la 8 martie a realizat 
tegral sarcinile planului cincinal. 
Prin exploatarea completă a arbori
lor — cu coroană cu tot — s-a a- 
juns la un indice de valorificare a 
masei lemnoase de 97 la sută la ră- 
șinoase și 92,3 la sută la fag, ceea 
ce a permis, numai anul trecut, cru
țarea a 30 de hectare de pădure de 
la tăiere.

— Toate acestea — arăta Ingine
rul Petru Niga, directorul U.F.E.T.- 
ului — au fost posibile, în primul 
rînd, datorită faptului că, folosind 
cele mai potrivite metode și mijloa
ce ale muncii organizatorice și poli
tico-educative — în raport cu nivelul 
de înțelegere al oamenilor, cu pre
gătirea lor profesională și politică — 
organizațiile de bază, comuniștii au 
izbutit să acționeze in toate împre- 
jurările ca o autentică forță condu
cătoare la fiecare loc de muncă, ca 
un exemplu insuflețitor.

Dar să notăm citeva aspecte con
crete ale acestei activități.

UN IMPORTANT ROL AU AVUT 
PENTRU OBȚINEREA ACESTOR 
REZULTATE ADUNĂRILE DE PAR
TID, care s-au ținut cu strictă regu
laritate, întrunind alături comuniștii 
ce muncesc la mari depărtări unii de 
alții. Ele au căpătat un caracter 
complex, de adunări deschise, îm
preună cu activul fără de partid, 
și, totodată, de momente importan
te în desfășurarea fnvățămintului 
politico-ideologic, organizat pe 
baza unui ciclu unic de conferințe 
și expuneri, destinat atit comuniș
tilor, cit și uteciștilor și membrilor 
de sindicat. E lesne de înțeles nece
sitatea care a impus un asemenea 
tip de adunări dacă ne gindim că 
organizația de bază din sectorul 
Rișca, bunăoară, iși are membrii 
răsfirați pe o distanță de circa 35 
kilometri, de la gura de exploatare 
Moișa, aflată aproape de hotarul cu 
județul Botoșani, pînă la Deleleul 
vecin cu județul Neamț.

La una din adunările deschise ale 
acestei organizații de bază, primul 
punct la ordinea de zi a fost con
sacrat unei discuții critice și auto
critice despre contribuția comuniști
lor la aplicarea in viață a principii
lor organizării științifice a produc

că 
in

și a muncii (referatul, bine gin- 
și solid documentat, a fost ti

de tehnicianul de sector Dumt- 
Curelaru), iar la cel de-al doi- 
punct s-a ținut o expunere de 

Inchi-

ției 
dit 
nut 
tru 
lea ..........................
invățămînt politico-ideologic 
nată perspectivelor dezvoltării sta
tului socialist în lumina documente
lor Congresului al XI-lea al P.C.R.

SPRE A SPORI ARIA DE ÎNRÎU- 
RIRE A ORGANIZAȚIILOR 
PARTID, A COMUNIȘTILOR, 
O MARE ÎNSEMNĂTATE S-A 
VEDIT A FI REPARTIZAREA 
ȚIONALA A COMUNIȘTILOR 
PE SECTOARE, GURI DE __
PLOATARE, BRIGĂZI. Membrii co-

DE 
DE

DO- 
RA-
EX-

lizării sarcinilor de producție și ob
ștești.

O MARE ATENȚIE SE ACORDA 
MUNCII POLITICO-EDUCATIVE 
LA LOCUL DE MUNCA ȘI DE 
VIAȚA AL FORESTIERILOR. Pre
cizarea: „i.' 
faptului că, în uneie locuri, 
fiind marea distanță ce-i desparte 
de satele unde își au locuința, fo
restierii rămîn aproape toată săptă- 
mina, de luni pină simbătă, în pă
dure, avînd la dispoziție spațioase și 
confortabile cabane, dotate cu toa
te cele necesare traiului civilizat.

E pe deplin firesc, deci, ca aceste 
cabane să constituie și un foarte

,și de viață" se datorește 
dată

TULCEA

port maritim
și fluvial

mitetului de partid sînt răspîndiți 
In mod echilibrat în toate cele 13 
organizații de bază. Bunăoară, in 
sectorul Rișca lucrează trei membri 
ai comitetului. La rîndul său, bi
roul organizației de bază din 
sector e alcătuit din membri de 
partid care lucrează la felurite guri 
de exploatare. Și așa mai departe...

— Numai că — precum spunea, 
pe bună dreptate. Dumitru Sîr- 
ghie, secretar al organizației da 
bază — noi nu privim reparti
zarea comuniștilor ca pe un obiec
tiv in sine, ci ca pe un mijloc me
nit să dinamizeze ansamblul colec
tivului. Bunăoară, pe cel mai bun 
funicularist al nostru, comunistul 
Gheorghe Rusu, biroul organizației 
l-a trimis să lucreze la grupa de 
exploatare Rîșcuța, deoarece acolo 
veriga mai slabă a procesului pro
ductiv, inclusiv pe planul discipli
nei, o reprezentau tocmai funicula- 
rele. Și n-am greșit: împreună cu 
ceilalți comuniști, Gheorghe Rusu a 
adus o mare contribuție la scoate
rea brigăzilor de acolo din impas, 
la ridicarea lor in rindul brigăzilor 
fruntașe. Și aceasta, mai ales, prin 
pilda muncii lui pline de abnegație, 
a însuflețirii cu care se dăruie rea-

prielnic teren de desfășurare a ac
tivității politico-educative. Aici, po
trivit unui plan riguros întocmit de 
biroul organizației de bază, are loc, 
după încheierea schimburilor, audie
rea la radio a principalelor buleti
ne de știri, urmată, de obicei, de 
comentarea lor de către agitatori, 
care relevă sensul politic al eveni
mentelor interne și internaționale. 
Astfel de seri de informare se țin 
cu regularitate, bunăoară, la cabana 
Ghiziunoaia, unde agitatori ca mais
trul de exploatare Constantin To- 
megea, șeful de brigadă Gheorghe 
Pohață. mecanizatorul Nicolae Mito- 
caru utilizează cu pricepere aceste 
prilejuri — ca, de altminteri, și lec
tura principalelor articole din ziare
le și revistele aduse zilnic cu tre
nul forestier la cabană — spre a-i 
informa pe forestieri despre cele mai 
noi probleme ale politicii interne și 
externe a 
nostru.

în cabane 
te sugestive 
Ghiziunoaia, 
pliante proaspete reflectînd realiză
rile sociale în folosul forestierilor, 
precum și extrase din documentele 
Congresului al ^il-lea al partidului

partidului și statului

slnt folosite și elemen- 
de agitație vizuală: la 
de pildă, sînt afișate

sau chemări adresate nemijlocit fo
restierilor, cu obiective concrete a- 
sumate de U.F.E.T.-Fălticeni in în
trecerea socialistă pentru obținerea 
unei producții suplimentare cit mai 
mari și de un cîț mai bun nivel ca
litativ. Dar cel mai puternic efect 
educativ îl au — tocmai datorită ca
racterului restrlns al colectivului — 
exemplul personal al comunistului, 
faptele sale de muncă, atitudinea 
sa înaintată față de sarcinile încre
dințate, comportarea sa de om con
știent și responsabil in viața de toa- 
țc zilele

ÎN DESFĂȘURAREA MUNCII 
POLITICE SE CUVINE RELEVATA 
STRÎNSA LEGĂTURA 
ORGANIZAȚIILE DE 
CARE ACTIVEAZĂ ÎN 
U.F.E.T. ȘI ORGANIZAȚIILE 
PARTID DIN COMUNELE 1 
LOCUIESC FORESTIERII.
tul de partid din U.F.E.T.-Fălticeni 
a sprijinit și sprijină bunăoară — 
prin conferențiari competenți, bri
găzi științifice, echipe artistice — 
desfășurarea muncii politico-educa
tive la căminele culturale din comu
nele Rîșca, Bogdănești, Boroaia. Tot
odată, organizațiile de bază din sec
toarele de exploatare încredințează 
membrilor 
tivități de 
de muncă, ,, 
baștină. Și nu numai că le încredin
țează sarcini, dar îi și controlează 
perseverent, cerindu-le ca, atunci 
cînd se discută despre munca lor, 
să înfățișeze și modul cum își fac 
datoria de comuniști și la ei în, sat. 
Un singur exemplu: în cadrul unei 
recente dezbateri pe această temă a 
reieșit că maistrul Vasile Nicolau 
este, In același timp, un inimos 
fruntaș în producție și un entuziast 
activist obștesc, inițiatorul multor 
acțiuni de înfrumusețare și de ridi
care a gradului de civilizație în co
muna Boroaia, în care locuiește.

Activitatea organizațiilor de partid 
în rindul forestierilor fălticeneni se 
concretizează in rezultate notabile in 
producție, realizate de oameni care 
dau dovadă de o atitudine Înaintată 
față de muncă, în succese remar
cabile dobindite în întrecerea so
cialistă.

Victor BÎREADEANU 
Gh. PARASCAN

DINTRE 
PARTID 

CADRUL 
! DE 
UNDE 

Comite-

lor sarcina de a duce ac- 
partid nu numai la locul 
dar și în satele lor de

La „Textila" Galați

Produsele întreprinderii „Tex
tila." Galați se bucură de o bună 
apreciere în rindul cumpărăto
rilor. Este de ajuns, de pildă, să 
vizitezi magazinul propriu de 
prezentare și desfacere „Galtex" 
din localitate sau alte unități si
milare pentru a-ți da seama de 
aceasta. Cele peste 25 sortimente 
de țesături (bumbac în amestec 
cu celofibră, melană, poliester în 
amestec cu celofibră etc.) pri
mesc o finisare superioară, ceea 
ce le conferă un grad ridicat de 
neșifonabilitate și un tuseu plă
cut. La „Galtex" se testează, 
totodată, și gustul cumpărători
lor, iar aceasta nu numai prin 
evoluția desfacerii produselor, ci 
și direct prin solicitarea opinii
lor lor.

— întreprinderea noastră •— 
ne spunea inginera Gheorghița 
Stoichicescu, director adjunct 
comercial, este o unitate inte
grată. Dispunem de patru țesă
torii, trei filaturi și o secție de 
finisaj. Produsele noastre sînt 
livrate comerțului, precum și 
fabricilor de confecții, tesătorii- 
lor și unităților de încălțăminte. 
Menținerea prestigiului cîștlgat 
de Întreprinderea noastră ne 
determină să acordăm o atenție 
susținută lărgirii gamei sorti
mentale de produse.

Argumentînd această ultimă 
remarcă, trebuie să amintim 
faptul că în 1975 au intrat aici 
în fabricație noi articole : fata 
de masă „Raluca" din melană 
sută la sută, prosoapele „Flora" 
și „Carmen", țesăturile „Cela- 
dina" imprimată și „Cela" uni

La contractările din acest an, 
întreprinderea gălăteană se va 
prezenta între altele cu drape
ria „Danubius" și articolul 
„Mela" din melană sută la sută. 
Utilizarea noilor fire cu carac
teristici tehnice superioare, pro
duse chiar în filaturile unitătîi. 
duce la obținerea unor articole 
mult apreciate. Ca o confirmare 
a strădaniilor acestui harnic co
lectiv, amintim că întreprinderea 
„Textila" din Galați și-a înde
plinit la sfirșitul lunii aprilie 
a.c. sarcinile cincinalului, pină 
la încheierea anului în curs 
urmind a se realiza suplimentar 
o producție de circa 330 milioa
ne lei.

Dan PEAEȘU
corespondentul „Scînteii

Indici superiori
In utilizarea instalațiilor

Petroliștii din bazinul Moldovei au 
înregistrat succese deosebite In acest 
an. Prin utilizarea instalațiilor la ni
vel ridicat de exploatare, sondorii au 
reușit să foreze zilnic mai bine de 28 
metri in plus față de sarcinile pla
nului, livrînd, totodată, rafinăriilor 
de pe Valea Trotușului, peste pre
vederi, mari cantități de țiței cu un 
procent de impurități sub minimul 
admis. De asemenea, acțiunile de 
valorificare a resurselor energetice 
s-au soldat cu bune rezultate, în 
prezent, colectivul Combinatului pe
trolului din Moinești recuperează a- 
proape 95 la sută din 
nergetice secundare, iar 
lorifică 96 la sută din 
duale.

resursele e- 
rafinorii va- 
gazele rezi-

(Agerpres)

Prin tradiție, specific și așe
zare geografică, Tulcea înregis
trează an de an un crescînd tra
fic de mărfuri și călători. Inves
tițiile alocate numai in acest cin
cinal au adus aici, la Tulcea, 3 
porturi noi : fluvial, comercial 
și de călători. Lor li s-a adău
gat recent portul industrial ma
ritim, cu un trafic anual de 
peste 1 400 000 tone mărfuri. 
Prin darea lui în folosință cu 8 
luni înainte 
își dublează 
fie portuar, 
cest punct 
porturile 
primă mărime ale țării. (N. Va- 
sile, corespondentul „Scînteii").

de termen, Tulcea 
capacitatea de tra- 
situîndu-se, din a- 
de vedere, printre 

maritime-fluviale de

Producția de autocamioane
pe un făgaș bun

• IMPORTANTE CREȘTERI CANTITATIVE Șl CALITATIVE • LA BAZA REALI 
ZĂRILOR - PERFECȚIONAREA ORGANIZĂRII, ÎNTĂRIREA ORDINII Șl DIS 

CIPLINEI MUNCITOREȘTI

Cele patru luni căr« au trecut din 
acest an au reprezentat pentru co
lectivul întreprinderii de autocami
oane din Brașov o perioadă fruc
tuoasă. rodnică in realizări. în a- 
ceastă perioadă, planul a fost înde
plinit si depășit cu 602 autocamioa
ne. obținîndu-se, comparativ cu in
tervalul corespunzător din anul tre
cut, sporuri de circa 32 la sută la 
producția globală, de 23 la sută Ia 
producția-marfă, de aproape 23 la 
gută la productivitatea muncii. Cum 
era si firesc, .aceste rezultate au in
fluențat pozitiv situația financiară a 
întreprinderii ; Intre altele, cheltuie
lile la 1000 lei producție-marfă au 
fost in primul trimestru cu 81 de 
lei mai reduse fată de cele din pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut, împrumuturile restante pentru 
activitatea de bază au fost cu 69.3 
la sută mai mici, Iar imobilizările 
in miiloace circulante au scăzut d« 
la 11.2 Ia sută, la 4,3 la sută.

Progresele Înregistrate de colecti
vul marii întreprinderi de autocami
oane dovedesc că. Incepînd din a 
doua îumătate a anului trecut, dar 
mai ales in acest an. potențialul 
tehnic si uman al unității este fo
losit.
tate’\„. . . . .
perseverente depuse de organizațiile 
de partid si sindicale, de cadrele 
tehnice, de întregul colectiv pentru 
depășirea situației care se crease în 
întreprindere si revenirea la o ac
tivitate normală. O importantă deo
sebită pentru redresarea si reintra
rea producției ne un făgaș rodnic a 
avut ajutorul substanțial primit din 
partea conducerii de partid, a tova-

mai eficient. Asemenea rezul- 
bune inctmuțează eforturile

Creșteau tonele 
de șpan, creștea 
și stiva de acte...

După publicarea în 
„Scinteia" a articolului 
privind economisirea 
materiilor prime, la 
redacție a sosit o am
plă scrisoare din care 
extragem : „Nu pot 
trece cu vederea a- 
ceastă ocazie, pentru a 
nu adăuga la «dosa
rul deșeurilor» de me
tal încă 70—80 tone 
șpan de oțel, existen
te la baza tabulară din 
orașul Tg. Ocna, apar- 
tinind de Trustul pe
trolului Moinești". în 
scrisoare se mai a- 
rată. că organele 
I.C.M.. respectiv re
cuperatorii depozite
lor Moinești și Comă
nești, au vizitat de mai

multe ori unitatea a- 
mintită, au înregistrat 
cantitățile mari de 
șpan și... au întocmit 
procese verbale. Așa 
se face că aceste acte 
au crescut ca număr, 
cam în măsura în care 
creștea și mormanul 
de șpan în depozit.

Care este cauza a- 
cestei stări de lucruri? 
După cum susține au
torul scrisorii, ea se 
datorește faptului că 
unitatea nu dispune 
de mijloacele necesa
re pentru pregătirea 
șpanului, în vederea 
transportului, prin 
presare sau zdrobire.

În răspunsul Comi
tetului județean de 
partid Bacău se preci
zează din capul locu
lui că în județ există 
cantități însemnate de 
șpan afinat netrans
portabil din mai mul-

te motive : a) Unită
țile I.C.M. și întreprin
derile producătoare de 
șpan nu slnt dotate 
cu utilaje pentru sfă- 
rîmarea și brichetarea 
acestuia ; b) Transpor
tul șpanului spre be
neficiarii de deșeuri 
metalice se face prin 
C.F.R., care condițio
nează ca vagoanele puse 
la dispoziție să fie a- 
sigurate cu încărcătură 
minimă de 10 
ne/vagon.

Referindu-se Ia 
sizare, răspunsul 
cizează că de la 24 a- 
prilie a.c. s-a început 
degajarea terenului de 
depozitare al bazei ta
bulare Tg. Ocna, șpa- 

'nul fiind transportat 
cu mijloace auto la de
pozitele din Mofnești 
și Comănești. Trustul 
petrolului Moinești a 
intrat în posesia docu-

mentației pentru rea
lizarea, prin autodota- 
re, a unei mașini de 
sfărîmat șpan. Totoda
tă, prin fondurile de in
vestiții alocate I.C.M. 
din Bacău șl din 
municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej se va 
realiza o dotare mai 
bună, care să permită 
îmbunătățirea activi
tății și evitarea unor 
situații ca aceea de la 
Tg. Ocna, asigurîn- 
du-se o nouă relație : 
eliminarea formalită
ților birocratice con
comitent cu utilizarea 
productivă a șpanului.

to-

se- 
pre-

Numai elevii 
trebuie să fie 

buni gospodari ?
Pe valea rîului Lu- 

chița au fost clădite o 
frumusețe de blocuri 
pentru constructorii 
care au realizat cel 
mai mare obiectiv e- 
nergetic al țării, hidro
centrala Porțile de 
Fier. O scrisoare adre
sată redacției arăta că 
dacă o parte din clă
diri — cele din apro
pierea șoselei naționa

le — sînt bine între
ținute, cele din susul 
văii Luchița și de pe 
malul riului cu același 
nume (mai ales blocu
rile nr. 3 șl 4, date în 
folosința întreprinde
rii de industria cărnii 
Mehedinți) se degra
dează. Semnatarul pre
ciza tn scrisoare că o 
situație asemănătoare 
există și la alte 8—10 
blocuri. Pe de altă 
parte, șoseaua asfalta
tă care duce pînă sus 
la blocuri este plină 
de gropi, iar pe apa 
Luchița, pe drumuri, 
în dosul blocurilor se 
găsesc multe materia
le de construcție su
puse degradării.

Consiliul popular al 
județului Mehedinți a 
confirmat exactitatea 
sesizării-. „Pentru re
medierea acestei si
tuații, subliniază răs
punsul, consiliul popu
lar municipal a luat 
legătura cu conduceri
le unităților ce dețin 
imobilele respective, 
punîndu-le în vedere, 
prin note scrise, ca cel 
mai tîrziu pină la 15 
mai să treacă la efec
tuarea reparațiilor ne
cesare, a remedierilor 
ce se Impun, să păs-

treze curățenia în in
teriorul blocurilor și în 
vecinătatea lor".

Măsurile sînt bune, 
fără îndoială, dar mai 
trebuie completate. 
Este vorba de faptul 
că pentru „efectuarea 
reparațiilor și reme
dierilor ce se impun" 
sînt necesari niște 
bani, or n-ar fi echi
tabil ca ei să fie chel- 
țuiți din fondurile în
treprinderilor, ci de 
către cei ce se fac vi- 
novați de degradarea 
bunurilor obștii.

în privința celui 
de-al doilea aspect 
din sesizare, în răspuns 
se arată că „prin în
treprinderea «Energo- 
montaj» și conducerea 
școlii Gura Văii s-a 
stabilit a se iniția ac
țiuni de colectare a 
fierului vechi exis
tent pe valea Luchi- 
ței și în cartierul Gura 
Văii".

Nădăjduim că elevii 
se vor dovedi mai gos
podari decit cei 
ja cărora au 
blocurile de 
Dar nădejdile
punem numai în ei ?

în gri- 
rămas 
locuit, 
să le

Neculai ROȘCA

rășului Nicolae Ceausescu, care a 
indicat măsurile menite să ducă la 
Îmbunătățirea radicală a activității 
in această importantă unitate in
dustrială. în întreprindere au fost 
trimise colective formate din acti
viști ai C.C. al P.C.R., ai comitete
lor județean si municipal de partid, 
ai ministerului de resort și ai cen
tralei industriale, care au rămas aici 
o perioadă mai Îndelungată, acor- 
dind un sprijin efectiv comitetului 
de partid, organizațiilor de bază di
feritelor compartimente ale unității.

în urma ajutorului primit, comi
tetul de partid din întreprindere, or
ganizațiile de bază din secții si a- 
teliere si-au imbunătătit stilul si me
todele de muncă, constituie o pre
zentă vie și activă tn viata colec
tivului. isi exercită cu mai multă 
fermitate si competentă dreptul de 
control asupra activității conducerii 
tehnico-administrative. contribuind 
In mod substantial la rezolvarea pro
blemelor care se ridică in activi
tatea pentru realizarea sarcinilor e- 
conomice. Concomitent, a crescut 
responsabilitatea comuniștilor pentru 
problemele producției, pentru edu
carea nolitico-profesională a colec
tivului si. In primul rînd, a tinere
tului.; pentru întronarea în viată în
treprinderii a unui climat sănătos 
de ordine si disciplină.

— Putem demonstra — ne-a spus 
Inginerul Irimle Marin, secretarul 
comitetului de partid din ; 
dere — că am reușit să realizăm o 
legătură organică intre munca po
litică si activitatea productivă, că. 
spre deosebire de o perioadă ante
rioară, atit la nivelul conducerii u- 
nitătii. cit si 1os în secții și atelie
re, există o ambiantă de lucru să
nătoasă. un spirit creator de conlu
crare între organizațiile de partid si 
factorii de conducere.

Manifestările de indisciplină au 
fost supuse iudecătii exigente a co
lectivelor din secții, creîndu-se un 
puternic curent de opinie de masă 
împotriva acestora. Concludentă 
acest sens este • acțiunea inițiată 
primele zile ale acestui an. cînd 
număr de muncitori si tehnicieni .... 
lipsit de la program. în acele zile, 
comisiile de disciplină. întărite cu 
agitatori și cadre din conducerea 
secțiilor si a întreprinderii, au stat 
de vorbă cu fiecare om care a ab
sentat. Dovedind o înaltă intransi
gentă muncitorească, unele colective 
de secții au cerut să se renunțe la 
serviciile acelora care au manifes
tat abateri repetate de la normele 
de disciplină. Acțiunile politice au 
fost conjugate cu măsuri disciplina
re si toate. împreună au avut da
rul să îmbunătățească climatul de 
muncă si de ordine din întreprin
dere.

O importantă influență pozitivă a- 
suora realizărilor obținute în ultima 
vreme de colectivul întreprinderii au 
determinat si măsurile luate în ve
derea perfecționării activității de or
ganizare, programare si urmărire a 
producției. în acest cadru, unul din 
obiectivele 
optimizarea 
producție si 
tehnologice.
este cazul sectoarelor calde. în tre
cut cele mai „strangulate". în urma 
măsurilor luate, producția a sporit 
aici substantial, la turnătoria de

întreprin-

in 
in 

un 
au

centrale l-a constituit 
utilizării capacităților de 
raționalizarea fluxurilor 
Edificator in acest sens

ani în urmă, la 
județul Bistrița-

Cu trei 
Beclean, . 
Năsăud, a început construc
ția uneia dintre cele mai 
moderne topitorii de In din 

■țara noastră. Termenul fi
nal de punere în funcțiune 
a fost fixat pentru data de 
1 iunie 1974. La recepția to
pitoriei s-a constatat însă 
că doar jumătate din capa
citățile de producție întru
neau minimum de condiții 
in vederea intrării lor în 
exploatare. Ținînd seama 
de volumul mare al lucră
rilor restante, de necesita
tea găsirii unei noi soluții 
de alimentare cu apă. de 
termenele impuse de fur
nizorii de utilaje pentru 
livrarea acestora, s-a cerut 
o aminare cu un an a re
cepției finale. Cum se pre
zintă situația pe șantier 
acum, cu mai puțin de o 
lună înainte de data sta
bilită ?

în afară de faptul că pro
iectantul — Institutul de 
proiectări pentru Industria 
ușoară din București — a 
mai recurs la o nouă im
provizație pentru alimenta
rea cu ană, stadiul lucrări
lor a rămas aproape a- 
celași ca în urmă cu un an. 
Pe șantier nu mai înlîlnești 
nici un constructor sau 
montor. iar beneficiarul, 
după ce a <--------
banii, ba a mai plătit și în

plus citeva milioane de lei, 
acum se lamentează că a 
fost indus în eroare. Așa 
incit, la sfirșitul lunii mai, 
comisia de recepție se va 
afla din nou în imposibili
tate de a recepționa lucra
rea, iar ministerul de resort 
va lua, probabil, in conside
rare o nouă reprogramare a 
termenului de punere în 
funcțiune a topitoriei. În
trebarea este : pînă cînd se 
va mai amîna darea in ex
ploatare a acestui obiectiv ? 
Oare nu a sosit momentul 
să se treacă Ia o analiză 
profundă a situației de fapt 
și, în spiritul prevederilor 
legii, să se stabilească răs
punderile pentru tergiver
sarea dării in exploatare a 
topitoriei de la Beclean 2 
Iată, pe scurt, unele con
cluzii desprinse în urma in
vestigațiilor noastre pe a- 
cest șantier.

Ceea ce impietează, în 
primul rînd, asupra func
ționării topitoriei este ali
mentarea cit apă. Pro
iectantul, după trei ani de 
căutări și după ce a chel
tuit aproape 2.4 milioane 
lei, nu a reușit nici pină 
în prezent să pună Ia punct 

. sistemul de alimentare cu 
apă. Pînă acum a dat două 
soluții : una. bazată doar 

ueneuviaiui. pe studii hidrologice preli- 
cheltuit toți minare, prezintă două in

conveniente : apa captată

depășește de 8 ori conținu
tul de săruri admis și nu 
asigură nici 20 la sută din 
debitul necesar. Dar toate 
aceste dificultăți au fost 
constatate abia după termi
narea instalației ; deci, uti-

sul tehnologic, pentru că 
degradează fibrele de in. 
Deocamdată, Inspectoratul 
de stat pentru cazane și in
stalații de ridicat din Cluj- 

, Napoca nu a autorizat in
trarea in funcțiune a unuia

dată cu racordarea topito
riei la rețeaua de alimen
tare cu apă a orașului Be- 
ciean. Practic, topitoria va 
funcționa numai cînd apa 
din Someș va fi curată.

Dacă, in cazul alimentării

de depozitare, dinla rampa
cauza bălților cu apă, sno
pii de in se degradează 
înainte de a fi duși la ba
zinele de topire. în halele 
de producție, ploaia pă
trunde prin toate „încheie-

STADIUL INVESTIȚIEI DIN BECLEAN, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
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Topitoria de in
topește deocamdată... bani
laje șl materiale tn valoa
re de circa 800 000 lei vor 
rămîne îngropate pentru 
totdeauna în pămint, fără a 
mai putea fi folosite. Cea
laltă soluție nu este decit 
o improvizație, care a cos
tat încă 110 000 lei : s-a 
construit o altă instalație 
pentru preluarea apei di
rect din Someș. Or, această 
apă. cu un conținut ridicat 
de mii. nu poate fi însă in
trodusă în cazanele termice 
si nici utilizată in proce-

dintre cele două cazane de 
la centrala termică, aver- 
tizînd în același timp con
ducerea Întreprinderii că va 
dispune oprirea celuilalt, în 
cazul in care nu va pune 
la punct purificarea apei. 
Nu e greu de imaginat ce 
se va întlmpla dacă, într-o 
bună zi, inspectoratul din 
Cluj-Napoca va trece la 
fapte, pentru că, deocam
dată. proiectantul nu între
vede rezolvarea problemei 
decit peste vreo 3—4 ani, o-

cu apă a topitoriei, proiec
tantul a dat soluții in to
tală contradicție cu reali
tatea de la fața locului, 
constructorul — Șantierul 
de construcții-montaj Bis
trița — „s-a remarcat" prin 
calitatea scăzută a unor lu
crări și prin abateri de la 
normele disciplinei finan
ciare. Cu toate că la recep
ția din anul trecut s-a an
gajat să remedieze toate 
deficientele constatate, nu 
a făcut încă nimic. Astfel,

turile". Vorba aceea, dacă 
tot i se spune topitorie, 
apoi apa să topească tot ! 
$i lista deficiențelor poate 
fi continuată, toate influen- 
țînd negativ calitatea fuio
rului. Constructorul nu-și 
face însă griji, de vreme ce 
a încasat toți banii prevă
zut! în deviz. Maî mult, 
prin tot felul de „artificii 
contabile" a mai beneficiat 
suplimentar de circa 2 mi
lioane lei, din care 1,3 mi
lioane lei reprezintă lucrări

fontă ajungîndu-se la o creștere de 
100 la sută. Pe aceeași linie s-au în
scris si alte acțiuni, cum ar fi per
fectionarea structurii organizatorice 
a Întreprinderii, prin crearea a 5 
fabrici, a unei unităti de asistentă 
tehnică și service, 
conducerea 
experiență

Succese 
si Intr-un 
însemnătate 
prestigiul colectivului întreprinderii: 
cel al calității produselor. Acestea 
s-au . obținut in urma reconsiderării 
întregii activități de fabricație, de 
control si recepție, a creșterii res
ponsabilității și exigenței pentru ca
litatea lucrărilor executate. Notăm 
succint citeva din măsurile aplica
te : Întărirea compartimentului de 
control cu cadre bine pregfitite pro
fesional. asigurarea de ștanduri de 
probă pentru încercarea subansam- 
blelor. dotarea fabricației cu apara
tură de control mai perfecționată. A 
fost introdusă recepția materiilor 
prime, materialelor și reperelor pri
mite din afara întreprinderii : s-au 
îmbunătățit tehnologiile de fabrica
ție. a fost luată măsura ca finali
zarea -tuturor operațiilor de montaj 
să se realizeze pe bandă. ’"J.

Eforturi notabile s-au depus si «e 
debun în continuate si în domeniul 
modernizării și diversificării pro
ducției, prin asimilarea unor noi ti
puri și variante de autocamioane cu 
caracteristici superioare. în acest 
context, amintim realizarea motoru
lui Diesel de 135 CP, și asimilarea 
motorului Diesel de 215 CP. De re
levat sînt șl preocupările sus
ținute pentru traducerea în via
ță a unei alte indicații a condu
cerii partidului — si anume : reali
zarea unor autobasculante 
cităti si puteri sporite (de 
100 tone),

— Adevărul este —• ne-a

promovarea în 
secțiilor a unor cadre cu 
formate In Întreprindere, 
evidente s-au Înregistrat 
alt domeniu de maximă 

pentru activitatea și

cu capa-
25. 50 si

_______ ____ „__ spus îng. 
Adalbert Bularca, directorul general 
al întreprinderii — că mai sînt mul
te probleme care îsi așteaptă re
zolvarea. Depunem eforturi pentru 
întărire^ disciplinei și ordinii In pro
ducție. pentru ridicarea nivelului de 
pregătire profesională a muncitori
lor, pentru perfectionarea tehnolo
giilor de fabricație. Ne preocupăm 
în mod insistent de asimilarea unor 
autovehicule cu caracteristici supe
rioare si. în primul rînd, cu capa
cități si puteri sporite. în centrul 
activității noastre se situează și se 
va situa si în continuare. în modul 
cel mai serios, problema ridicării 
nivelului tehnic si calitativ al pro
duselor. Ne străduim să găsim noi 
soluții pentru stabilitatea forței de 
muncă, pentru reducerea fluctuației. 
Ajutorul ne care l-am primit si II 
primim în mod constant din partea 
conducerii partidului, a comitetelor 
județean și municipal ne permite 
soluționăm multe probleme. Pînă 
finele anului vom fi in măsură 
raportăm conducerii de partid 
neajunsurile care s-au manifestat 
activitatea colectivului nostru 
fost complet înlăturate, că între
prinderea de autocamioane din Bra
sov va ocupa din nou un loc de 
frunte printre unitățile industriale 
ale tării.

„taxate" de două ori. Acum, 
pentru a continua activita
tea, pune condiția să nu fie 
obligat să restituie cele 
două milioane lei. Și curb 
nu s-a ajuns la o înțelege
re, constructorul și-a retras 
toți oamenii de pe șantier.

Judecind lucrurile după 
randamentul pe care 11 dau 
unele instalații și utilaje, 
rezultă că, din cauza „stran
gulărilor". pe fluxul tehno
logic, topitoria nu va putea 
atinge parametrii proiec
tați. Așa, de pildă, uscă- 
toarele de tulpini, cu toate 
modificările constructive 
făcute de furnizor — între
prinderea „Metalul roșu" 
din Cluj-Napoca — reali
zează doar jumătate din 
randamentul prevăzut in 
studiile tehnico-economice. 
Pe ansamblul unității, a- 
ceasta înseamnă o nereali- 
zare anuală de circa 3 684 
tone tulpini topite și us
cate. Perspectiva rezolvării 
acestei probleme ? Deocam
dată. furnizorul s-a mtilțu- 

,mit să trimită la fața lo
cului cîțiva reprezentanți, 
care nu au făcut decit să 
confirme cele sesizate de 
beneficiar.

Pină una alta, beneficia
rul și titularul acestei in
vestiții (Trustul inului și al 
clnepii) așteaptă cu pasivi
tate apropiatul 'termen de

Bb

să 
Ia 
să 
că 
in 

au

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteil'

recepție și de punere In 
funcțiune a topitoriei de la 
Beclean. Supunem atenției 
Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare și A- 
pelor situația acestei inves
tiții. Este de datoria sa să 
intervină cu promptitudine 
pentru rezolvarea grabnică 
a tuturor problemelor care 
împiedică punerea în func
țiune a topitoriei de In. O 
răspundere importantă re
vine și organelor locale, 
care nu au intervenit cu 
fermitate pentru Întărirea 
responsabilității in muncă 
a constructorului, pentru 
întronarea unui spirit de 
ordine și colaborare in ac
tivitatea factorilor anga
jați în realizarea acestui o- 
biectiv. Un lucru trebuie să 
fie clar : această investiție, 
care a costat zeci de mili
oane de Iei, trebuie neîn- 
tîrziat să fie pusă in func
țiune și să lucreze cu ran
damentul planificat. Este 
necesar ca organele finan- 
ciar-bancare să analizeze 
in profunzime felul in care 1 
s-au cheltuit banii și să 
stabilească răspunderile si 
modul de recuperare a su
melor încasate nelegal. U- 
nitatea din Beclean trebuie 
să topească inul, nu banii 
statului I

Iosif POR
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VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ A Tfll illîsl III SADDAM HUSSEIN

Beius oficial oferit de tovarășei Nicolae Ceausescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, luni, un 
dejun oficial in onoarea secretarului 
general adjunct al Conducerii regio
nale a Partidului Socialist Arab 
Baas, vicepreședinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției al Re
publicii Irak, Saddam Hussein.

Au participat tovarășii Manea Mă-

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Saddam Hussein

Stimate tovarășe Saddam 
Hussein,

Stimați tovarăși,Doresc, încă o dată, ca, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat, al guvernului și al meu personal, să salut în mod călduros delegația de partid și guvernamentală din Irak, pe dumneavoastră, tovarășe Saddam Hussein, pe ceilalți tovarăși din delegație și să vă urez să vă simțiți cît mai bine în România.Apreciez vizita dumneavoastră în România ca o expresie a relațiilor de colaborare care s-au dezvoltat tot mai larg în ultimul timp — îndeosebi după vizita noastră în Irak, după convorbirile și înțelegerile pe care le-am realizat cu acel prilej. Dorim ca a- ceastă vizită a dumneavoastră, convorbirile pe care le-am avut, înțelegerile și acordurile ce se vor realiza să dea un nou impuls colaborării economice, tehnico-știin- țifice și culturale dintre țările și popoarele noastre, să stimuleze colaborarea dintre partidele noastre.Vizita dumneavoastră are loc în împrejurări cînd pe plan internațional sînt în curs profunde transformări revoluționare sociale și naționale, mari schimbări în raportul de forțe. în cursul convorbirilor am făcut un larg schimb de păreri asupra dezvoltării vieții internaționale și concluziile la care am ajuns se vor reflecta, fără îndoială, în Comunicatul comun. Nu aș putea totuși să nu menționez faptul că tendința generală a schimbărilor este în favoarea forțelor antiimperialiste, anticolonialiste, a forțelor progresiste care se pronunță pentru o politică nouă, de deplină egalitate între ștate, de respect al independenței și suveranității naționale, de neamestec în treburile interne, de renunțare la forță și la amenințarea cu forța.în politica sa externă, România acordă o importanță primordială dezvoltării relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate cu toate țările socialiste, extinde cooperarea multilaterală și solidaritatea cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independente, intensifică relațiile cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea socială.Sprijinim cu fermitate lupta tuturor popoarelor pentru o viață liberă, independentă, împotriva oricărei politici de dominație și asuprire. Partidul comunist, statul nostru, întregul popor român •u salutat cu deosebită satisfacție
Semnarea unor acorduri economice
Luni au fost semnate Ia București 

Acordul comercial pe termen lung, 
Acordul de cooperare economică și 
tehnică, precum și alte documente 
privind cooperarea bilaterală dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Irak.

Documentele stabilesc căile și mo
dalitățile pentru dezvoltarea în con
tinuare a schimburilor comerciale și 
a cooperării economice și tehnice 
dintre cele două țări.

Din partea română, documentele au 
fost semnate de Ion Pățan, viceprim-

Puterea populară si so
cialismul au reașezat Tîr- 
goviștea în orbita luminoa
să a istoriei, deschizîndu-i 
perspectivele civilizației, 
propulsîndu-i nava încăr
cată de glorii spre orizon
turile viitorului meritat. 
Noul destin al plaiurilor 
natale, al cărui martor a- 
tent și pasionat m-am do
rit întotdeauna, înseamnă 
acest colț de țară cu ca
racterele vremurilor pe 
care le trăim. Vechiul tîrg, 
patriarhalele locuri evoca
te de atîția maeștri ai con
deiului, ai penelului. își 
reîmprospătează culoarea 
istorică, dar complimen- 
tar, viața tumultuoasă iși 
imprimă dinamic noile 
ritmuri, noile exigente în 
toate sectoarele activității.

Tirgoviște se numără as
tăzi printre bastioanele a- 
vansate ale industriei noas
tre socialiste. Pe locurile 
mlăștinoase de altădată, 
acolo unde iarna ne în
cercam patinele de lemn, 
iar vara ne pierdeam în 
desișul papurei și al bozii
lor, acum se întinde marea 
platformă industrială, un 
nou și fantastic oraș adău
gat orașului. Uriașe hale 
adăpostesc utilaje de înal
tă tehnicitate, cele mai 
multe conduse iscusit de 
la pupitre electronice. în 
jurul cărora veghează ti
neri ce nu trădează, in 

nescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radulescu, Iosif 
Uglar, Hie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Ion Ioniță, Vasile Patilineț. 
Au participat, de asemenea, Mihai 
Marinescu și Angelo Miculescu, vi- 
ceprim-miniștri ai guvernului, Geor

victoriile istorice obținute de popoarele vietnamez și cambodgian, vor sprijini, ca și pînă acum, eforturile acestor popoare pentru dezvoltarea de sine stătătoare, pe calea progresului și prosperității.în Europa acționăm pentru înfăptuirea securității care să asigure fiecărei națiuni dezvoltarea liberă. Sînt, de asemenea, probleme complexe în Orientul Mijlociu, legate de soluționarea politică a conflictului și asigurarea unei păci drepte și trainice în această regiune.Și pe alte continente sînt încă multe probleme de soluționat. Noi considerăm că aceste probleme se pot rezolva în favoarea popoarelor, a păcii și colaborării numai dacă forțele progresiste, popoarele își vor uni eforturile și vor acționa cu fermitate pentru asigurarea dreptului lor la o dezvoltare liberă și independentă.Sînt, de asemenea, probleme grave legate de lichidarea subdezvoltării, de necesitatea înfăptuirii unei noi ordini economice și politice internaționale, care să asigure progresul mai rapid al țărilor rămase îh urmă, dezvoltarea generală pe o bază nouă a economiei mondiale, lichidarea vechilor relații de inegalitate și asuprire. România, ca stat socialist, dar și ca țară în curs de dezvoltare, sprijină întru totul acțiunile pentru lichidarea subdezvoltării, pentru progresul economic și social mai accelerat al popoarelor subdezvoltate.Dorim ca relațiile dintre partidele și țările noastre să se dezvolte în avantajul ambelor noastre popoare. Ne exprimăm, de asemenea, dorința ca, pe plan internațional, popoarele și guvernele țărilor noastre să conlucreze strîns pentru soluționarea problemelor grave și complexe ale vieții contemporane, în interesul dezvoltării independente a fiecărui popor, al colaborării și păcii în lume.Aș dori să toastez pentru dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării între partidele și popoarele noastre ; pentru prosperitatea, fericirea și bunăstarea poporului prieten irakian ! în sănătatea secretarului general al Conducerii regionale a Partidului Socialist Arab Baas și președinte al Republicii Irak, tovarășul Bakr ! în sănătatea dumneavoastră, tovarășe Saddam ! în sănătatea dumneavoastră, dragi tovarăși și prieteni irakieni ! în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (A- plauze).
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar din partea 
irakiană de Hikmat Al-Azzawi, mi
nistrul economiei.

La ceremonia semnării au partici
pat Nicolae M. Nicolae și Nicolae 
Ionescu, miniștri secretari de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
alți reprezentanți ai conducerii mi
nisterului.

(Agerpres)

Scriitorii despre actualitatea socialistă a țarii

mișcări și precizie, nici 
unul din complexele noas
tre de provinciali de odi
nioară. Industriile și agre
gatele aparțin noului com
binat de oțeluri speciale 
(peste 40 de mărci de 
oteluri superioare), uzi
nelor de strunguri au
tomate (care în 1980 
vor produce jumătate din

trie de la Titu, nume
roase alte unități în cadrul 
cărora zeci de mii de 
muncitori, tehnicieni și in
gineri își concretizează în 
produse moderne, compe
titive talentele native, ex
periența. inventivitatea. O 
constelație generoasă, lar
gă, de obiective industria
le se articulează astăzi in

dică noi obiective Indus
triale și pretutindeni com
pasul ei elegant trasează 
liniile noilor cartiere, de 
fapt tot atîtea noi orașe. 
Pentru că, așa cum se con
struiește astăzi, după pro
iecte îndrăznețe, nobile, e 
greu să mai consideri con
strucția drept un adaos, o 
completare, o îmbunătăți-

Vîrstele Tîrgoviștei
însemnări de Mircea Horia SIMIONESCU

producția de strunguri a 
țării !), fabricii „Romlux" 
(in primul an al cin
cinalului următor va pro
duce 100 milioane de becuri 
cu incandescență). In alte 
zone ale orașului și în ju
dețul Dîmbovița au fost 
construite și s-au dezvoltat 
Uzina de utilaj petrolier 
din Tirgoviște, Centrala 
electrică de la Doicești, 
Combinatul de lianți și az
bociment de la Fieni, Uzi
na de utilaj chimic de 
la Găești, întreprinde
rea de aparataj elec-

spațiul dîmbovițean ase
menea unui sistem rațio
nal și armonios, apt să 
pună în valoare resursele 
naturale și umane ale re
giunii.

Orașul Tirgoviște și loca
litățile urbane și rurale 
ce-1 orbitează cunosc vii 
ritmuri de dezvoltare. Ima
ginea macaralei înalte (pe 
care prima dată am cunos- 
cut-o abia cînd am venit la 
studii în Capitală) e un 
motiv decorativ comun în 
peisajul locurilor natale : 
pretutindeni brațele ei ri-

re. Aproape totul se cro
iește din nou, la dimensiu
nile civilizației socialiste, 
pentru deceniile viitorului 
luminos, pentru oamenii ce 
se simt stăpînii tuturor bu
nurilor materiale și spiri
tuale ale acestui pămînt. 
Pentru ei și copiii lor, de
plin îndreptățiți să se bucu
re intens de roadele aces
tui tumultuos și amplu act 
de creație colectivă.

Revenirile mele in ora
șul iubit îmi procură de 
fiecare dată revelația des
coperirii, odată cu noutatea

ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, alți membri ai guvernului, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești.

Au luat parte Saadoun Ghaidan, 
Hassan AI-Amiri, dr. Saadoun Ha- 
madi, Hikmat Ai-Azawi, dr. Fakhri 
Kadouri, Abdoul Wadood Al-Shaikh- 
ly, Anwar Sabri, Nasif Awad, Ibra
him Al-Wali, celelalte persoane ofi
ciale irakiene.

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România,

Tovarășe președinte al Consiliului 
de Miniștri,

Stimați tovarăși,în numele meu și al delegației irakiene, doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru invitația ce ne-a fost adresată de a vizita România, ceea ce ne oferă nu numai prilejul de a cunoaște frumoasa dumneavoastră țară, dar și de a purta discuții, de a avea un schimb de păreri util în legătură cu dezvoltarea relațiilor bilaterale, precum și în unele probleme internaționale.Vă mulțumesc foarte mult, stimate tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu, pentru frumoasele cuvinte pe care le-ați adresat, pentru aprecierea dată vizitei pe care o efectuăm în prezent în țara dumneavoastră.Sîntem de acord, totodată, cu a- precierile pe care dumneavoastră le-ați făcut în legătură cu relațiile dintre țările, partidele și guvernele noastre, raporturi care servesc atît interesele noastre, cît și ,ale popoarelor lumii. în acord cu dumneavoastră, ne exprimăm dor rința de a continua și dezvolta a-■ ceste relații.în ceea ce privește politica noastră externă, stimați tovarăși, noi sîntem pentru dezvoltarea de raporturi cu toate’ statele lumii, bazate pe respect reciproc, neamestec în treburile interne și a- vantaj reciproc. Dezvoltarea rapidă a evenimentelor internaționale, ca, de altfel, și orientarea nouă pe care politica internațională o înregistrează în prezent reclamă, în' a- ceste momente, cit mai multe contacte, la cele mai diferite niveluri
DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI

Luni dimineața, Saddam Hussein, 
secretar general adjunct al Condu
cerii regionale a Partidului Socialist 
Arab Baas, vicepreședinte al Con
siliului Comandamentului Revoluției 
al Republicii Irak, împreună cu per
soanele oficiale care il însoțesc, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.

La solemnitate au participat to
varășii Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, Ion Gheorghe, prim-vice- 
președinte al Consiliului popular al

Sosirea în Capitală
Delegația de partid și guvernamen

tală din Republica Irak, condusă de 
Saddam Hussein, secretar general 
adjunct al Conducerii regionale a 
Partidului Socialist Arab Baas, vice
președinte al Consiliului Comanda
mentului Revoluției; a sosit în Capi
tală duminică.

Pe aeroportul Otopeni, pavoazat 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, au venit în întîmpinare tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ion Pățan, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior

ia h ■ ■ h n

Au fost prezenți ambasadorul 
României Ia Bagdad și ambasadorul 
Irakului la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Irak și Republicii So
cialiste România.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de cal
dă prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Saddam Hussein au 
rostit toasturi.

și, desigur, în primul rînd la nivelul cel mai înalt ; după părerea noastră, este deosebit de important a se realiza aceste contacte cu țările socialiste, cu țările care acționează în mod direct pentru o construcție economică și socială neca- pitâlistă, cu țările neangajate care militează pentru o dezvoltare independentă.Luptăm ca tot ce facem în cadrul acestei politici să servească cauzei păcii, cauzei luptei popoarelor pentru mai bine,în ciuda succeselor obținute de tot mai multe popoare — și aș vrea să menționez succesele deosebit de importante pe care le-au obținut popoarele vietnamez și cambodgian — în ultimul timp, imperialismul, prin reprezentanții săi din Orientul Mijlociu, continuă să ocupe încă o importantă parte a teritoriului nostru național, reprezentată prin ocupația sionistă.Sigur, noi acționăm pentru dezvoltarea largă a raporturilor cU toate popoarele, pentru pace și progres în lume, dar în același timp trebuie să acționăm cu ho- tărîre și să luptăm pentru recîști- garea teritoriilor noastre ocupate.în încheiere, urez relațiilor noastre dezvoltare și înflorire continuă în toate domeniile !Permiteți-mi să toastez — și vă rog să vă alăturați mie, stimați tovarăși — în sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România !în sănătatea tovarășului Manea Mănescu, președintele Consiliului de Miniștri !în sănătatea dumneavoastră, a tuturor, dragi tovarăși, în sănătatea întregii conduceri de partid și de stat a Republicii Socialiste România, pentru dumneavoastră toți ! (Aplauze).

municipiului București, Cornel Pa
coste, adjunct al. ministrului afaceri
lor externe. Au fost prezenți amba
sadorul României la Bagdad și am
basadorul Irakului la București.

în fața monumentului era aliniată 
o gardă militară de onoare. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Irak.

După depunerea coroanei, cei pre
zenți au păstrat un moment de recu
legere. A fost vizitată apoi rotonda 
monumentului.

și cooperării economice internațio
nale, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Florea Dumitres
cu, ministrul finanțelor. Ion St. Ion, 
secretar general al guvernului, mem
bri ai conducerii unor instituții cen
trale, generali și ofițeri superiori, 
alte persoane oficiale.

Au fost de față ambasadorii R.D. 
Germane, Algeriei, R.A. Egipt, Ma
rocului, Iranului, Iordaniei, Bulga
riei, Sudanului și Siriei in țara noas
tră.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Irak și Republicii Socialis
te România. O gardă militară a pre
zentat onorul.

Numeroși bucureșteni aflați pe 
aeroport, precum și tineri irakieni 
care studiază in România, au făcut 
o caldă primire distinsului oaspete.

sub forme multiple a în
săși ideii nutrite cindva 
in adolescentă, după care 
timpul zăgăzuit de vicisi
tudinile vremurilor se va 
destinde ca un arc.' des- 
cătușînd energii îndelung 
acumulate și împlinind mi
raculos, in mișcări scurte 
și sublime, in construcții 
impresionante, acea Renaș
tere la care aspirau spi
ritele cele mai luminate 
ale poporului. Documente
le Congresului al XI-lea al 
P.C.R. schimbă in cifre și 
linii ale certitudinii aceas
tă idee, asigurindu-i depli
na realizare concretă. Tur
nurile și schelele noii Tir- 
goviști rimează admirabil 
cu cele ale vestigiilor is
torice și sint solide, ele
gante și mărețe ca și tim
pul nou ce le hrănește și 
le înaltă in soare.

Pășind astăzi prin pie
țele și străzile noului oraș, 
prin locurile ce mi-au in- 
cîntat copilăria si mi-au 
Încurajat visării^ fac în
cercarea gingașă de a adu
na în cuvinte irizările sen
timentului ce mă stăpineș- 
te. Sentimentul acesta, în 
care nostalgia cedează lo
cul Încrederii in anii lu
minoși ai Cetății natale, 
s-ar putea numi lntr-un 
cuvint sentimentul jmpii- 
nirii unui destin.

Oglinda hărniciei oamenilor muncii de pe ogoare

întreținerea exemplară 
A CULTURILOR

Culturile de primăvară insămin(ate la timp — sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui, porumbul și altele — au răsărit și se dezvoltă fru
mos. Acum, hotăritoare pentru obținerea unor recolte mari la hectar 
este executarea Ia timp a lucrărilor de întreținere. Timpul se men
ține umed și răcoros. In aceste condiții, buruienile se dezvoltă mai re
pede decit plantele cultivate. De aceea, este necesar ca prășitul să se 
facă fără nici o întîrziere. Duminică, in numeroase comune s-a lu
crat din plin. Iată ce ne relatează corespondenții noștri.

PRAHOVA
Duminică și luni, pe ogoarele ju

dețului Prahova s-a lucrat intens la 
întreținerea culturilor, la plantatul 
legumelor în cimp, la recoltatul și 
însilozatul furajelor. Pe tarlalele 
cooperativelor agricole din zona Mi- 
zil, Drăgănești și Ciorani se aflau la 
prășitul mecanic și manual peste 
5 000 de mecanizatori și cooperatori. 
Rezultatul muncii lor : aproape 
1 000 hectare lucrate. în grădinile de 
legume de la Bărcănești, Gherghița, 
Albești și în alte părți s-au plan
tat 100 ha cu ardei, vinete și toma
te. Pînă în prezent, după cum ne in
formează ing. Aurel Furfurică, di
rectorul Direcției agricole județene 
Prahova, din cele 2 800 ha prevă
zute a fi cultivate cu legume s-au 
plantat 1 800. în total, duminică și 
luni au lucrat pe ogoare circa 30 000 
de țărani cooperatori din județ. 
(Const. Căpraru).

NEAMȚ
Odată cu Încheierea lnsămlnțăril 

porumbului pe întreaga suprafață de 
40 600 ha stabilită prin plan, dumi
nică, membrii cooperativelor agrico
le și mecanizatorii din județul

BUZĂU

Economii de materii 
prime și materiale

Pentru muncitorii întreprinderii de 
geamuri din Buzău, perioada care a 
trecut din acest an a fost cea mai 
rodnică de la înființarea unității. Ei 
au realizat peste prevederi o canti
tate de 200 000 mp geamuri trase și 
șlefuite, ciștigînd un avans de o lună 
în îndeplinirea planului pe anul în 
curs. De asemenea, prin gospodări
rea mai bună a materiilor prime și 
materialelor, ei au obținut 5 milioane 
lei economii, iar prin reducerea chel
tuielilor de producție, 8.5 milioane 
lei beneficii peste plan.

TIMIȘOARA

Se diversifică producția 
de echipamente pentru 
industria electrotehnica

întreprinderea „Electrotimiș" Ti
mișoara, principala furnizoare de 
matrițe, scule și utilaje tehnologice 
pentru industria electrotehnică, a li
vrat în acest an noilor unități de 
producție din țară peste 40 de ti
puri de echipamente. In nomencla
torul acestei unități figurează acum 
cîteva sute de tipodimensiuni de ast
fel de utilaje tehnologice, printre 
care se află mașina pentru bobina- 
tul motoarelor electrice, mașini de 
tesat sîrmă de diferite grosimi, a- 
gregate pentru prelucrarea scuturilor 
de carcase pentru motoare, instala
ții de emailare și altele, realizate 
pentru prima dată în țară, după pro
iectele elaborate de specialiștii ti
mișoreni.

FIENI

Suplimentar, importante 
cantități de ciment

Lucrătorii Combinatului de lianți 
și azbociment Fieni, județul Dîm
bovița, unitate care are de pe 
acum un avans de un trimes
tru în îndeplinirea sarcinilor actua
lului cincinal, au realizat peste pre
vederile de plan o cantitate de ci
ment și prefabricate din care s-ar 
putea construi 300 apartamente, pre
cum și tuburi din azbociment cu aju
torul cărora s-ar amenaja rețele de 
aducțiune a apei pentru irigarea a 
2 300 ha.

GALAȚI

La șantierul naval 
a intrat in exploatare 

bazinul de armare 
a navelor

în incinta Șantierului naval din 
Galați a fost pus In exploatare ba
zinul de armare a navelor, obiec
tiv important prevăzut In programul 
de dezvoltare a întreprinderii. Ba
zinul are o lungime a cheiurilor de 
circa 400 metri, este dotat cu 4 ma
carale de diferite mărimi și cu in
stalații de acetilenă, oxigen, aer 
comprimat, energie electrică, apă și 
abur necesare lucrului la nave.

Neamț au lucrat în mare număr la 
întreținerea culturilor prășitoare. 
Astfel, încă din primele ore ale di
mineții, peste 20 000 de țărani coo
peratori și mecanizatori s-au aflat 
în cimp pe tarlalele cultivate cu 
cartofi și sfeclă, care ocupă 5 000 și, 
respectiv, 10 000 ha. In cele 3 zile 
care au trecut de la începerea aces
tei importante lucrări, prașila I la 
sfecla de zahăr s-a executat pe a- 
proape 3 800 ha, iar la cartofi s-au 
prășit mecanic 1 400 hectare. Dumi
nică, țăranii cooperatori din Doljești, 
de exemplu, au încheiat prima pra- 
șilă manuală pe toate cele 180 ha 
cu sfeclă de zahăr, iar cooperatorii 
din Bodești au prășit 60 ha cu a- 
ceeași cultură. Suprafețe cultivate 
cu sfeclă, cuprinse între 60—100 hec
tare, au prășit duminică și coope
ratorii din Păstrăveni, Dulcești, Fău- 
rei, Săbăoani, Moldoveni etc. (Ion 
Manea).

ARAD
în cooperativele agricole Aradu- 

Nou, Iratoșu, Dorobanți, Șofronea, 
Păuliș, Simbăteni și in alte unități 
agricole cooperatiste din județul A- 
rad, ziua de duminică a fost folo
sită din plin la întreținerea cultu
rilor. La Aradu-Nou, cele 60 ha se
mănate cu sfeclă de zahăr au fost

LA GURBĂNEȘTI, 
TOT SATUL LA CÎMP

Cind pășești pe hotarul coopera
tivei agricole din Gurbănești, ju
dețul Ilfov, vezi semănături de 
primăvară bine îngrijite, lanuri de 
grîu dese ca peria, care unduiesc 
în bătaia, vîntului, grădini de legu
me care freamătă de oameni. „De 
la sapă pînă la elicopter, folosim 
toată gama uneltelor și a utilaje
lor pentru a face la timp lucrările 
de întreținere a culturilor — spu
ne tov. Dinu Daniliuc, președintele 
cooperativei. Noi ne-am angajat ca 
în acest an să depășim producțiile 
planificate cu 430 tone grîu, 675 
tone porumb, 400 tone sfeclă de 
zahăr. 300 tone legume, 30 tone 
carne etc. Ca valoare, producția 
globală va depăși cu 3 milioane 
pe cea prevăzută în plan, iar veni
turile bănești vor crește cu 3 mili
oane lei față de cît am prevăzut 
inițial. Pentru a îndeplini aceste 
angajamente, acum la întreținerea 
culturilor muncim fără răgaz. 
Toți mecanizatorii și cooperatorii 
sînt în cîmp“.

într-adevăr, pe ogoarele coope
rativei se lucra intens. Pe o tarla 
eu floarea-soarelui, cîțiva mecani
zatori lucrau cu sapa rotativă. In 
urmă, pămîntul rămînea afinat, iar 
plantele — înviorate (fotografia 
nr. 1). La grădina de legume, zeci 
de femei prășeau ceapa — cultură 
care, la această dată, se prezintă

Noi obiective în industria celulozei și hîrtiei
La Combinatul de celuloză și hîrtie 

de Ia Drobeta Turnu-Severin și la 
fabrica din Petrești au fost finali
zate noi investiții. Instalațiile reali
zate vor contribui la sporirea pro
ducției de carton velin și hîrtie sub
țire. Totodată, la întreprinderea de 
specialitate de la Cluj-Napoca sînt în 
curs de construcție o 6ecție pentru 
producerea de cartele necesare ma

Realizări ale meșteșugarilor 
bistrițeni

De la Începutul actualului cin
cinal și pînă acum, în cadrul 
cooperativei de producție meș
teșugărească „Unirea", ai cărei 
harnici lucrători efectuează o 
gamă largă de prestări de servi
cii către populația județului 
Bistrița-Năsăud. au fost date în 
folosință 24 de capacități noi de 
producție și au fost asimilate 
numeroase produse cerute pe 
piață. Un nou complex de pro
ducție meșteșugărească este 
amplasat la parterul unui bloc 
din cartierul „Decebal" din Bis
trița, ale cărui ateliere sînt des
tinate să servească, în special, 
familiile muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor de pe plat
forma industrială a orașului. In 
noul complex vor funcționa a- 
teliere de frizerie, coafură, foto, 
croitorie pentru bărbați și fe
mei, blănărie, optică, ceasorni
cărie, reparații de mecanică 
fină, de radio și televizoare.

Concomitent cu sporirea capa
cității de producție a atelierelor 
meșteșugărești, se Înregistrează 

prășite manual, prima șl ■ doua 
oară, iar la floarea-soarelui — pra
șila întîi mecanică a fost, de ase
menea, încheiată. Duminică, meca
nizatorii executau prima prașilă me
canică la sfecla de zahăr pe ulti
mele suprafețe. Asemenea celor de 
la Aradu-Nou, cooperatorii din ce
lelalte unități agricole cooperatiste 
din județ, prezenți în număr mare 
la lucru pe ogoare, au prășit pînă 
la sfîrșitul zilei de duminică peste 
1 250 hectare cu sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui, cartofi și porumb, 
au plantat 58 hectare cu legume și 
tutun și au însilozat 1 560 tone fu
raje. (Constantin Simion).

COVASNA
în toate cooperativele agricole din 

județul Covasna duminică a fost o 
zi obișnuită de lucru. Precipitațiile 
abundente căzute în ultima vre
me au impus executarea unor lu
crări agricole intr-un timp cît mal 
scurt. Astfel, pe tarlalele coopera
tivelor din comunele Reci, Bo- 
roșneu-Mare, Catalina, Lemnia, 
Ghelnița, sute de cooperatori au 
continuat lucrările de evacuare a a- 
pei, apărută ca urmare a ieșirii din 
matcă a Pîrîului Negru și afluenți
lor săi. Timpul călduros de după 
ploile căzute săptămîna trecută a 
favorizat răsărirea plantelor, dar și 
a buruienilor. Pentru combaterea a- 
cestora, în toate cooperativele jude
țului, duminică s-a lucrat intens la 
întreținerea culturilor. Astfel,- au 
fost erbicidate 4 000 de hectare cul
tivate cu păioase și au fost prășite 
peste 2 700 ha cu cartofi, sfeclă de 
zahăr și mac. (Tomori Geza).

foarte frumos (fotografia nr. 2). 
Pînă duminică seara, la coopera
tiva agricolă din Gurbănești au 
fost prășite manual și mecanic 150 
ha cu floarea-soarelui, 50 ha cu 
sfeclă de zahăr, iar 160 ha cu po
rumb au fost lucrate cu sapa 
rotativă. în grădina de legu
me s-au încheiat plantatul ro
șiilor timpurii și semănatul ce
lor din cultura destinată in
dustrializării — cu totul 65 ha. De 
asemenea, au fost prășite a doua 
oară 35 ha ceapă și 10 ha arpagic. 
Intr-un cuvînt, la Gurbănești se 
muncește cu spor, din zori și pînă 
seara. Așa se făuresc recoltele 
mari, așa se îndeplinesc și se de
pășesc angajamentele.

★
în cursul zilei de duminică, în 

unitățile agricole din județul Ilfov 
au fost prășite mecanizat 11 600 ha, 
iar pe aproape 4 000 ha s-au exe
cutat prașile manuale. Rezultate 
deosebite la această lucrare au ob
ținut unitățile din cadrul consi
liilor intercooperatiste Bolintin 
Vale, Periș, Putineiu, Chiselet și 
Frățești. La diferite lucrări au 
participat circa 40 000 de coopera
tori și mecanizatori.

Fotoreportaj de
Ion HERTEG

șinilor electronice de calcul și o- li
nie de 5 000 tone pentru fabricarea 
mucavalei. Se apreciază că. prin da
rea în funcțiune a noilor obiective, 
prin modernizarea tehnologiilor de 
fabricație și reducerea gramajului la 
hîrtie și cartoane, se va obține din 
aceeași materie primă un plus de 
peste 400 milioane mp hîrtie și car
toane.

succese însemnate și în direcția 
îmbunătățirii nivelului calitativ 
al produselor și prestațiilor. Ar
ticolele de blănărie confecționa
te la cooperativa „Unirea“-Bis- 
trița. lucrate artistic. în stil 
popular specific zonelor etno
grafice din văile Birgăului șl 
Șieului, sint tot mai solicitate, 
atît pe piața internă, cit și la 
export.

Intr-un alt sector — spălat, 
curătit, vopsit — odată cu darea 
in folosință a modernului com
plex din Bistrița, volumul pres
tărilor de servicii a crescut de 
cinci ori față de începutul anu
lui trecut, paralel cu sensibila 
îmbunătățire a nivelului calita
tiv al lucrărilor. Complexul este 
dotat cu instalații și utilaje de 
înaltă tehnicitate, cu ajutorul 
cărora volumul lucrărilor se 
realizează aproape în întregime 
în mod mecanizat.

Ion ANGHEL
corespondentul „Scinteil*
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IMORALITATEA ÎMBRACĂ HAINE DE IMPRUMUL?^
...S-au iubit. Atît de mult. Incit 

Si-au spus că nu mai not trăi unul 
fără altul. Și-atunci au întemeiat o 
familie. Curind li s-a născut o fe
tiță și a fost sărbătoare. Sărbătoa
re a fost si cind li s-au născut alți 
doi copii ; o sărbătoare continuă a 
familiei, a dragostei și a bucuriei 
a fost mereu, timp de nouă ani. 
După care, brusc, cei doi soți au 
descoperit că, de fapt, fericirea lor 
s-ar afla in altă parte, cam pe la 
alte persoane si după ce a avut, loc 
un proces de divorț, unul de ultraj 
si altul de împărțire a bunurilor, 
a sosit la revista pentru copii ..Lu
minița'1 o scrisoare din care cităm :

„Sint elevă în clasa a IÎI-a Ia 
Școala generală nr. 2 din Cimpu- 
lung Muscel, județul Argeș, si mal 
atn două surori : una in clasa a 
VlII-a si alta in clasa I. Vă cer 
sprijinul dumneavoastră pentru a 
ne ajuta ca tatăl nostru să nu ne 
alunge din casă asa cum a făcut 
in luna decembrie 1974 cind ne-a 
luat ușile si ferestrele de la casă 
lăsîndu-ne o săPtămînă în gerul 
Iernii cind ne-am și îmbolnăvit..."

Lucrurile s-au petrecut întocmai. 
La procesul de partaj casa i-a fost 
atribuită lui. Ulterior s-a emis chiar 
Si o hotărîre judecătorească prin 
care se dispune negru ne alb 
....evacuarea mamei si a celor trei 
copii mtnori" (da. atl citit bine : 
un judecător într-o instanță a 
rostit acest verdict 1). împins de 
sentimentul de proprietate L.E 
casa mea. e căsuța mea !“) ca si 
de o ură tot attt de puternică De 
cit ii fusese dragostea mai inalnte. 
(..Să plece, să nu mai stea acolo. 
In casa mea !“), dar si încurajat de 
hotărârea de evacuare aflată la exe
cutorul judecătoresc, el, în olină 
iarnă, tocmai cind acolo la munte 
căzuse. în decembrie, zăpada, s-a 
năpustit și a smuls ușile și feres
trele casei (el locuia, firește. în 
altă parte, cu noua lui soție). Vis
colul a început să bîptuie prin cele 
două odăi și asa abia Încălzite. Fe
titele sl-au adunat In brațe cărțile 
si caietele si s-au lipit de sobă 
privind însoăimîntate către bărba
tul cu priviri buimăcite de ură... 
Era tatăl lor ?

\________________

E un episod pe cit de dramatic, 
De atît de absurd. Din orice unghi 
ai încerca să privești, nu vei găsi 
nici o justificare omenească centru 
asemenea Intîmplări. Firește că nu 
e singurul caz. Nu cred să fi făcut 
cineva o statistică, dar auzim — 
prea deseori — despre părinți care 
se dezic cu o ușurință condamna
bilă de copiii lor. Sigur, cazul isto
risit mai sus e un caz limită, de 
o brutalitate extremă, revoltătoare. 
Dar sint oâre mai puțin de con
damnat. mai „de Înțeles" alte ca

o alta (actuala soție s-a desprins 
si ea. pentru el. dintr-o altă căsni
cie) ca s-o intemeieze pe a treia, 
numai si numai pentru ..fericirea" 
lui. Că din tot acest joc al ..feri
cirii lui" rezulta nefericirea altor 
cinci sau șase oameni (între care 
copiii lui) n-âvea importantă... Lui 
să-i fie bine... Atunci ! Pe loc I 
Fericire cu totul temporară si ilu
zorie. Pentru că acum, privindu-1 
mai atent ne A. Gh.. rar mi-a fost 
dat să văd un om mai nefericit, 
mai chinuit de gindUri.

In lumina Codului etic, 
societatea te întreabă: 

Cum trăiești, cum muncești?
zuri de abandonare a copiilor ? 
Există o cit de mică justificare mo
rală pentru cei care, in numele 
unei asa-zise ..fericiri personale", 
alungă din viata lor. ca pe simple 
obiecte de prisos, copiii. Singe din 
sîngele Ier. rezultat al unei ..feri
ciri personale" trecute 1 întotdeau
na. fără excepție, copiii căzuti vic
time ale acestor anomalii suferă 
grave si ireparabile traumatisme.

— Acolo, in casă pe care o lăsai 
pradă gerului, se aflau trei copii. 
Copiii dumitale I...

— Da. răspunde înțepat Gh. A. — 
Si ce dacă f Dar ea de ce nu eli
berează căsuța mea ?

Deci problema era a ei Si a tui. 
El vrea fericirea lui și nefericirea 
ei. Copiit 1 ..Și ce dacă ?“ Egoismul 
este adine, total.

Să-i căutăm rădăcinile In faptele 
care au dus la divorț. în ușurința 
cu care s-au comis acele fapta. în 
dezinvoltura cu care au fost igno
rate consecințele posibile ale de
strămării familiei. „Ml-am găsit eu 
fericirea mea" — si-o fi sous A. Gh. 
lepădîndu-se de familie, destrămind

Or fi remușcările tinute în as
cuns ? Pentru asta vorbește De un 
ton răstit, cu voce tremurată, sfî- 
șiată de inflexiuni dramatice ? 1-6 
fi si lui greu... Cum să ducă in 
spate adevărul unor fante împovă
rătoare ? Cum să admită falimen
tul total si iremediabil al ideii lui 
egoiste despre fericire ? O fi înțe
les — iar asta nu-i ușor de supor
tat — că dragoste Înseamnă senti
mente înalte, luminoase, responsa
bile si nicidecum instincte. Cum. 
apoi, să ducă în spate povara gîn- 
dului că a dat naștere unor urmași, 
că ei au crescut, dar că. luat cu 
altele. îndeobște cu vrajba, n-a 
avut cînd să simtă bucuria de pă
rinte : să-i îngrijoreze notele la 
matematică, să-1 pună pe gînduri 
un insistent „de ce să-1 înduio
șeze o poznă, să-1 bucure gîndul că 
fiica cea mare a crescut — iată cum 
cochetează, pe ascuns, Ia oglindă... 
Pentru că. așa a fost întotdeauna 
si asa va fi mereu, copiii sint me
niți să-i aducă omului bucurii de
pline, mîngîiere... A. Gh. însă cu
lege cu totul altă recoltă : acuzații

îndreptățite, priviri speriate, neli
niști. cuvinte grele.

Și i-o fi si lui greu...
Pot fi oare mal liniștiți cei care, 

in numele aceleiași ..fericiri perso
nale" si care confundă dragostea cu 
instinctele, se fac vinovati de for
me „mai ușoare", uneori disimula
te. de abandonare a familiei, a co
piilor ?

Nu e oare tot un abandon si «- 
tunci cînd. prinși în mrejele altor 
„pasiuni" si „fericiri personale", 
unii părinți nu-si lasă copiii in ge
rul Iernii, dar ii Înconjoară cu un 
ger sufletesc ' uscat si pustiitor ? 
Am întîlnit si părinți care nu s-au 
gîndit măcar o dată să cumpere 
bomboane copiilor, dar își dezleagă 
cu generozitate punga nentru a 
consuma „o mică idilă". Părinți cu 
o mare si iresponsabilă disponibili
tate amoroasă. Care își găsesc me
reu o altă „fericire personală" și 
aleargă spre ea orbește, călcînd 
uneori în nicioare vieți si destine 
omenești, lăsind pradă frigului su
fletesc cooiii la care s-au gîndit 
cîndva cu emoție și duioșie, dar 
care acum li „încurcă"... Pentru 
că. dragă doamne, ei si-au găsit... 
adevărata iubire.

„Fericire personală". Pare o for
mulă infailibilă. Și chiar este atita 
timp cit se Întemeiază pe cinste, 
pe acuratețe morală si nu se con
stituie in paravan pentru dezmăț, 
pentru atitudini iresponsabile fată 
de familie, nentru sustragerea de 
la legi morale si sociale elementa
re. Veșnicul înamorat care a lăsat 
în Urmă citeva căsnicii și copii 
nefericiți pretinde să nu ne atin
gem de „fericirea lui personală", 
să nu ne amestecăm în viata Iui, 
să nu Intrăm, cu neînțelegerea 
noastră. în sufletul lui delicat (sen
sibilizat. de alaltăieri, de o nouă 
dragoste). Și totuși sîntem îndrep
tățiți s-o facem. Și să intervenim 
cu adîncă responsabilitate umană, 
în numele sănătății morale a so
cietății noastre, atunci cînd, în loc 
de primele lor versuri, unii copii 
sint nevoiti să trimită la „Lumini
ța" scrisori ca aceea din care am 
reprodus la început...

Mihal CARANFIL

tv
PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba germană. 
0,00 Teleșooalâ.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 Filmul artistic „Colombo".

în Jurul orei 13,30, transmi
siune directă de la Aero
portul International Bucu* 
rești-Otopenl : ceremonia so
sirii Maiestății Sale regina 
luliana Împreună cu Alteța 
Sa Regală Bernhard, prințul 
Țărllpr de Jos, care, la Invi
tația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii socialiste Romănia. și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
vor face o vizită oficială in 
țara noastră.

18.10 Melodii... melodii.
18,25 Inscripții pe celuloid. 
lî,03 Legile țârii, legile noastre ! 
17.15 Muzica.
17,35 Algoritm TV. 
18,05 Mult e dulce...
18,25 Gala maeștrilor.
10,00 Județele țării pe verticala 

dezvoltării.
10.30 Telejurnal.
30,00 Revista economică TV.
20.30 Seară de teatru .
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial : Daktarl. 
20.23 Muzică ușoară.
20,40 Drumul iul Traian. Moderna 

Drobetă Q).
20,55 rumul „Dincolo de un zid"

„ROMĂNIA-FILM" prezintă:

„COMEDIE FANTASTICĂ"
O producție a Casei de filme 5

SCENARIUL Șt REGIA: Ion Popescu-Gopo; IMAGINE A: Grlgore lonescu, Ștefan Horvath ; MUZICA: Dumi
tru Capolanu ; DECORURI: Marcel Bogos ; COSTUME : Nelli Grigoriu-Merola ; SUNETUL : Ing. Dan loneecu. 
Victor Cantunlarl; MONTAJUL: Eugenia Naghi. CU: Comei Coman, Vasilica Tastaman, George Mlhâlțâ, 
Horea Popescu, Jor| Volcu, Petre Țâranu, Marta Hertzeg. Film realizat de centrul de producție cinema

tografica „București". Premiera a avut loc luni seara, la cinematograful „Scala" din Capitală

PREZENTE OIL TURALE OLANDEZE

Expoziție documentară
de larg interes

Sub egida Consiliu
lui Culiurii și Educa
ției Socialiste. In holul 
Ateneului Român s-a 
deschis, luni la amia
ză, expoziția documen
tară „Orga în Olanda 
și centre Culturale 0- 
landeze". Expoziția 
prezintă în imagini ci
teva Orgi Celebre, rod 
al muncii renumiților 
constructori olandezi 
din perioada renaște
rii și barocului. Ima
ginea vieții muzicale 
olandeze de odinioară 
este completată, în 
mod fericit, cu aspec
te din biografia con
temporană a unor 
centre culturale din a- 
ceastă țară.

La festivitatea inau
gurală au participat 
Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consi
liului Culturii și Edu
cației Socialiste, Vasi- 
le Glign, adjunct al 
ministrului afacerilor 
externe, loan Botar, 
secretar general al In

stitutului român pen
tru relațiile culturale 
cu străinătatea, perso
nalități ale vieții noas
tre culturale.

Au participat, de 
asemenea, A. H. Croin, 
ambasadorul Olandei 
la București, membri 
ai ambasadei și alți 
membri ai corpului 
diplomatic.

In alocuțiunea inau
gurală, muzicologul 
Viorel Cosma, profe
sor la conservatorul 
„Ciprian Porumbescu", 
președintele secției de 
critică muzicală a A- 
sociației oamenilor de 
artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, a 
evocat, printre altele, 
vechimea contactelor 
dintre culturile muzi
cale ale popoarelor 
român și olandez — 
meșteșugul constructo
rilor de orgi din Olan
da ca și lucrările 
unor compozitori ne- 
Orlandezi fiind de mult 
cunoscute in . țara 
noastră.

Luind cuvîntul. am
basadorul Olandei la 
București și-a expri
mat satisfacția pentru 
organizarea acestei 
expoziții in ajunul vi
zitei în România a 
Maiestății Sale regina 
luliana și a Alteței 
Sale Regale Bernhard, 
prințul Țărilor de Jos, 
vizită care, ca și aceea 
întreprinsă in Olanda 
în 1973 de președin
tele Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, se 
înscrie ca moment im- 
Îiortant în cronica re- 
ațiilor dintre cele 

două țări. Aceste re
lații — politice, eco
nomice și culturale — 
a arătat vorbitorul, au 
atins Un nivel ridicat; 
ele Vor continua să se 
intensifice, contribu
ind la âdîncirea prie
teniei dintre popoa
rele României și 
Olandei.

(Agerpres)

Spectacole de remarcabilă 
ținută artistică

în zilele de 10 și H 
mai a prezentat 
spectacole la Bucu
rești o formație de 
artiști păpușari olan
dezi. Folosesc ter
menul „formație", de
oarece ne aflăm in 
fața unui spectacol 
prezentat nu de o 
singură trupă, cl de 
trei. Ideea — origina
lă — a unul specta
col coupe ăparține 
Centrului olandez 
I.T.I. și exprimă do
rința justificată de a 
propune în cadrul 
schimburilor cultu
rale dintre țările
noastre un spectacol 
reprezentativ pentru 
tendințele actuale ale 
artei păpușărești în 
Olanda.

Prezența lor are și 
darul de a sublinia 
trăsături ce caracte
rizează existența În
noitoare a teatrului 
de păpuși în ultime
le două decenii. în a- 
cești ani, s-a ajuns Ia 
convingerea că inven
ția scenică este ine
puizabilă și că ea 
poate Îmbrăca gtrtdul 
artistului In formele 
cele mai diverse. lu
cind un repertoriu 
inspirat da opere ale 
literaturii clasice și 
moderne sau de in
venție proprie, dind 
reprezentații in săli 
de teatru, în cabare
te, pe străzi — act 
poetic sau act agita
toric — influențat de 
experiența teatrului 
contemporan și mai 
ales de plastica mo
dernă, cu o putere re
marcabilă de a crea 
la rindul său „mo
dele", teatrul de pă-

♦ 
puși marchează în e- 
xistența societății o 
prezență distinctă și 
profund semnificati
vă pe plan social- 
educativ.

în acest univers 
spiritual se înscriu și 
căutările și răspunsu
rile celor trei compa
nii olandeze. Pentru 
a-i explica ar fi su
ficient să citez gin- 
durile formulate de 
ei inșiși în caietul- 
program : „Este pen
tru mine o cale de a 
mâ exprima plastic, 
la fel ca prin desen 
sau grafică... este o 
lume tăcută, o lume 
a privirii", spune 
Henk Boerwinkel. Și 
este adevărat. Jocul 
său — aparent sumar 
— fascinant prin den
sitatea atmosferei, 
prin profunzimea ob
servației, atinge în 
imobilitatea persona
jelor, in fixitatea 
privirii ce ne-o adre
sează, un patetism 
tragic, emoționant 
Dacă „Visul" ne su
gerează complexul u- 
nivers kafkian, „U- 
riașUl" ne-ar putea 
îndemna să vorbim 
despre teatru psiholo
gic.

Un cu totul alt crez 
II animă pe Hinderik 
de Groot. El De pro
pune un teatru inspi
rat de problemele a- 
cute ale societății 
contemporane. Uneori 
cu claritate, făcln- 
du-se înțeles și ur- 
mat de spectator in 
intențiile sale, ca în 
acea dramatică schiță 
a pălăriilor sau in 
bonomia Uriașului

Bombazein, alteori 
mai dificil a fi des
cifrat, ca In suita de 
acțiuni scenice întru
nite sub denumirea de 
„Pantalonii", el are 
nu mai puțin o re
marcabilă forță de 
Șoc vizual.

Și parcă pentru a 
întregi această lume, 
uneori gravă. Feike 
Boschma, poetul care 
ne spune cu curaj 
inovator versuri, ani- 
mînd subtila și 
transparenta mario
netă, ne dezvăluie, cu 
sobrietate, cu umor 
rafinat, de o calitate 
excepțională, un uni
vers poetic care e și 
el al păpușii.

întreg spectacolul e 
îmbrăcat de farmecul, 
verva comică și ex
presivitatea lui Henk 
Abbing — „prezenta
tor" de această dată 
— în realitate un re
marcabil păpușar, ce 
ocupă un loc de 
prestigiu in teatrul 
de păpuși olandez.

Diferiți in gindurl 
și in modalitățile jo
cului, dind sensuri 
personale actului 
teatral, cele trei com
panii olandeze au 
creat o ambianță spi
rituală unitară, su- 
gerindu-ne rostul so- 
ciăl-filozoflc al tea
trului, credința In ca
pacitatea de a comu
nica cu semenii prin 
semnul plastic care 
poartă curent denu
mirea de „păpușă", 
nobila sa menire edu
cativă.

Margareta 
NICULESCU

Legea ocrotirii patrimoniului cultural național, adoptată de Ma
rea Adunare Națională in ședința plenară din 30 octombrie 1971, este 
un document reprezentativ pentru întreaga politică culturală a statu
lui nostru socialist, exprimînd in cei mai inalt grad grija pe care 
Partidul Comunist Român o are pentru păstrarea și valorificarea tutu
ror acelor valori care contribuie la mai buna cunoaștere a istoriei po
porului român, a sensibilității sale artistice $1 a capacității sale de crea
ție. precum și a valorilor care spart In patrimoniului cultural universal 
aflate în posesia unor Instituții sau a unor persoane fizice din țara 
noastră. Principiul fundamental al legii este angajare» fermă și res
ponsabilă, aiit a organismelor de stat, cit și a tuturor cetățenilor. în spi
ritul unul fierbinte patriotism, de a veghea la păstrarea nealterată a 
bunurilor care constitute patrimoniul cultural national. Referitoț la 
elteva aspecte legate de aplicarea nemijlocită a acestei legi, am soli
citat răspunsuri la o serie de întrebări tovarășului loan JINGA, 
vicepreședintele Comisiei Centrale de Stat a Patrimoniului Cultural 
Național.

centrală să hotărască, DE LA CAZ 
LA CAZ, care dintre ele vor fi in-l 
cluse in patrimoniul cultural națio
nal.

— Ce. se intlmplă eu lucrări
le din patrimoniul cultural na
țional aparținind in prezent 
persoanelor .particulare 1

— Legea stipulează clar că aceste 
lucrări rămin in posesia actualilor 
deținători, fie că este vorba de co
lecționari, deținători particulari sau 
de autorii lucrărilor respective. De 
aici decurge logic faptul că cetățenii 
pot cumpăra in continuare astfel de 
bunuri, conform prevederilor legii, 
atît prin tranzacții intre ei, cit și de

cultural deținute de persoane 
fizice pot fi vindute, schimbate 
sau donate ?

— Fără îndoială, cu condiția in
formării in scris, cu 60 de zile 
înainte, a oficiului corespunzător 
?entru patrimoniul cultural național, 
n toate cazurile de vinzare a aces

tor bunuri, statul își poate exercita, 
în termenul de mai sus, dreptul pri
oritar de cumpărare, la prețul fixat 
de comisia centrală. Acest drept 
este valabil și în cazul lucrărilor care 
Încă nu fac parte din patrimoniul 
cultural, dar care, odată cu trecerea 
anilor, pot dobîndi această calitate. 
Dacă statul nu-și manifestă acest

niță ( cu aprobarea președintelui re
publicii, la propunerea Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste), fie 
în cadrul unor expoziții românești 
sau internaționale, fie pentru efec
tuarea unor lucrări de restaurare.

Bunurile culturale care nu fac 
parte din patrimoniul cultural națio
nal pot fi scoase peste graniță tem
porar, pentru organizarea de expo
ziții, la diverse manifestări interna
ționale, numai cu avizul comisiei 
centrale.

— Care sint categoriile de bu
nuri culturale necuprinse în pa
trimoniul cultural național care 
pot fi trimise peste graniță nu-

— Ce acțiuni t-au întreprins 
in cele șase luni care au trecut 
de la adoptarea legii 1

— Au fost constituite Comisia Cen
trală de Stat a Patrimoniului Cul
tural Național și Direcția patrimo
niului cultural național, au luat fi
ință oficiile județene pentru patri
moniul cultural național, a început 
declararea de către deținători a bu
nurilor culturale susceptibile să facă 
parte din patrimoniul cultural na
țional. De asemenea, a fost adoptat 
decretul prezidențial prin care se 
reglementează condițiile trimiterii 
peste graniță a bunurilor culturale 
care nu fac parte din patrimoniul 
cultural național și au fost date pu
blicității hotăririle Consiliului de 
Miniștri privind criteriile de stabi
lire a valorilor nominale ale bunuri
lor din patrimoniul cultural național 
și, respectiv, de stabilire a prețurilor 
de achiziție a acestor bunuri.

A Început analiza de specialitate a 
bunurilor declarate, In vederea sta
bilirii acelora care, prin valoarea lor 
istorică, artistică sau documentară, 
pot fi Înscrise în patrimoniul cultu
ral național. Pentru a da o imagine 
a volumului de muncă încorporată în 
această acțiune, este suficient să se 
amintească faptul că pină în prezent 
sint recenzate peste 10 000 de edificii 
cu calitate de monument istoric și 
de artă și aproape un milion de bu
nuri culturale mobile — istorice, ar
tistice sau documentare, susceptibile 
să facă partff din patrimoniul cultu
ral național — aflate în păstrarea 
muzeelor, bibliotecilor, organizațiilor 
obștești, cultelor sau a persoanelor 
particulare.

— Ce a relevat pini acum 
această amplă operațiune de 
constituire a patrimoniului ?

— In primul rînd, faptul că mii ți 
mii de posesori ai unor bunuri cul
turale din categoria celor prevăzute 
de lege s-au prezentat pe tot cuprin
sul țării la oflciite respective pentru 
a le declara. Descifrăm In această 
prezență masivă grija pe cară cetățe
nii țării o au față de moștenirea spi
rituală a națiunii noastre, dorință lor, 
în consens cu Legea ocrotirii pairi-

întrebări și răspunsuri în Legătură cu

Legea ocrotirii patrimoniului 
cultural national

moniului cultural, de a contribui la 
transmiterea nealterată a acestor bu
nuri urmașilor. In etapa următoare;, 
se va trece la analiza științifică a 
bunurilor declarate, se va verifica 
dacă sint asigurate condiții corespun
zătoare de păstrare și securitate, vor 
fi clarificate și soluționate unele pro
bleme ivite pe parcursul aplicării le
gii. In această ordine de idei, aș dori 
să relev și următorul aspect : âU- 
fost omise. In general din declar^HIi 
și SfirTextrase de inventar, lycrârl a- 
pafțînfntf unbîZ.Brttjir plastici de no
torietate din epoca postbelică (pre
cum Jean Steriadi, M. H. Maxy, Lu
cian Grigorescu, Camil Ressu, Marius 
Bunescu, D. Ghiață, Iosif Iser, Ion 
Țuculescu, Al. Phoebus, Nagy Albert. 
Cornel Medrea, Gh. Anghel. Romul 
Ladea ș.a.). De asemenea, figurează 
foarte puțin In declarații opere ale 
maeștrilor contemporani- în ~ytSțp, 
carer S-ăU impus atenției. . Crilicu și 
opiniei publice, Cucerindu-și ttn bine
meritat prestigiu attt în țară cit și 
peste hotare (cum stnt artiștii po
porului Corneliu Baba, H. Catargf, 
Al. Ciucurencu. Ton Jalea. Ion Tri-
mescu, Gheza Vida, ca să nu amin
tim decît pe cîțiva dintre maeștrii in 
viață).

De aceea, e necesar ea o/leiile să 
înregistreze și lucrări1e_acestor ma- 
eșffl'i.urrnmSca^ ulterior, comisia

Ia magazinele Fondului plastic sau 
alte unități comerciale. Unele bu
nuri din patrimoniul cultural națio
nal care prezintă interes excepțional 
pot fi trecute in proprietatea statu
lui prin decret prezidențial, cu pla
ta despăgubirilor corespunzătoare.

— tn ce cazuri poate inter
veni Comisia Centrală de Stat 
asupra lucrărilor aparținind di
verșilor proprietari particulari ?

— în lege se prevede posibilitatea 
ca, la propunerea comisiei, unele 
bunuri să fie încredințate spre cus
todie statului, atunci cind existența 
lor este grav afectată, persoanele 
particulare care le posedă nedispu- 
nind de condiții pentru a le asigura 
o păstrare corespunzătoare. Custodia 
se menține pină cind posesorul reu
șește sâ asigure la locuința sa condi
țiile prevăzute prin lege. Comisiei 
centrale îi revine de aceea și obli
gația de a verifica periodic condițiile 
de conservare a bunurilor din patri
moniu, tocmai pentru a preveni po
sibilele distrugeri ale acestora. în a- 
cejst context, comisia centrală și o- 
ficiile județene vor asigura tuturor 
persoanelor particulare asistență de 
specialitate, expertize, ca și posibili
tatea restaurărilor necesare, contra 
cost.

— Bunurile din patrimoniul

drept prioritar, vînzările, schimbu
rile sau donările se pot efectua în
tre cetățeni in mod normal.

— Care sint criteriile de sta
bilire a prețurilor de achiziție, ?

— Prețurile se stabilesc pentru fie
care bun în parte, în raport cu va
loarea artistică, istorică sau de do
cument al naturii și ținind seama de 
preturile practicate cu prilejul achi
ziției de bunuri similare de către 
muzee, precum și de cele existente 
în unitățile do comerț cu bunuri 
artistice, anticariate, consignație, 
pentru bunurile comparabile. sau de 
tarifele aprobate prin legea dreptu
lui de autor. în același mod se sta
bilesc și despăgubirile corespunză
toare pentru bunurile din patrimo
niul. cultural național care trec în 
proprietatea statului.

— Care sint in noile condiții 
posibilitățile de circulație peste 
hotare ale bunurilor culturale, 
fie că ele fac sau nu fac parte 
din patrimoniul cultural națio
nal ?

— De la început trebuie subliniat 
faptul că înstrăinarea bunurilor din 
patrimoniul cultural național către 
persoane fizice sau juridice străine 
este cu desăvîrșire interzisă și se 
pedepsește conform legii. Asemenea 
bunuri pot fi însă trimise peste gra

maj temporar, cu avizul Comi
siei Centrale de Stat a Patrimo
niului Cultură! Național ?

— Legea grupează aceste bunuri în 
trei categorii. Prima o constituie bu
nurile cu valoare artistică. In ele se 
includ : elemente de arhitectură și 
lucrări de artă plastică vechi și ca
racteristice pentru stiluri istoricește 
definite ; lucrări vechi de grafică Ca
racteristice pentru o anumită etapă 
istorică ; lucrări de artă aplicată și 
decorativă (mobilier stil, tapiserii, 
teracote, corpuri de iluminat, vase 
din ceramică sau sticlă, vechi, de
corate artistic) ; costume de epocă 
caracteristice pentru moda anumitor 
perioade : piese de artă populară și 
icoane pe lemn sau stțclă, vechi, 
care nu se mai găsesc în producția 
curentă.

Cea de-a doua categorie se referă 
ta bunurile cu valoare istorică. între 
acestea amintesc : obiecte cu carac
ter arheologic sau istoric (documen
te. scrisori, arme, mobilier etc.) avînd 
valoare centru istoria națională sau 
universală ; manuscrise, cărți care 
nu se află In rețeaua de difuzare, 
monede vechi, efecte poștale vechi 
cu valoare filatelică etc. : bunuri cu 
caracter etnografie care nu se mai 
produc în prezent.

Ultima categorie de bunuri —

cele cu valoare științifică de docu
ment al naturii (mostre geologice, 
zoologice, botanice și paleontologice).

— in rindul bunurilor cultu
rale care nu fac parte din pa
trimoniul cultural național intră 
și numeroasele lucrări ale artiș
tilor plastici in uiafd. Ce pre
vede legea referitor la această 
categorie ?

— Este, cred, de la sine înțeles că 
patrimoniul cultural național nu re
prezintă un sistem închis. în el vor 
intra, cu timpul, atît bunurile cul
turale reprezentative care se vot 
descoperi prin cercetări științifice, 
cit și numeroase lucrări valoroase 
create în zilele noastre sau care se 
vor realiza în viitor. De aceea, co
misia patrimoniului își extinde aria 
observației asupra tuturor lucrărilor 
de artă plastică, grafică, decorativă 
și aplicată, create de autori contem
porani. Acestea vor putea fi trimise 
peste graniță pentru organizarea u- 
nof expoziții personale sau de grup, 
cu sau fără vinzare, în funcție de 
dorința autorului, pe baza avizului 
comisiei, după cum tot cu acest a- 
viz vor putea fi donate sau vindute 
unor persoane fizice sad juridice 
străine.

Bunurile culturale cate nu fac 
parte din patrimoniul cultural na
țional vor putea fi trimise temporar 
peste graniță fără avizul comisiei, 
pentru expozițiile organizate in ca
drul programelor de schimburi cul
turale de către Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, însoțite de do
cumentațiile elaborate de acesta. Tot 
fără avizul comisiei pot fi scoase 
peste graniță, cu respectarea preve
derilor legale în vigoare privind re
gimul vamal, următoarele bunuri 
culturale ce nu fac parte din patri
moniul cultural național : bunuri cul
turale din producția curentă care 
se găsesc In circuitul comercial — 
carte, piese de artizanat și artă 
populară (cu excepția cărților Ce se 
găsesc in anticariate și care trebuie 
să aibă avizul Comisiei Centrale de 
Stat a Patrimoniului Cultural Na
țional). lucrări de pictură, sculp
tură. grafică, artă decorativă și a- 
plicată. din producția curentă, puse 
în vinzare prin unitățile comerciale 
de stat, ale cooperației meșteșugă
rești ori ale Fondului plastic, pe 
baza facturii eliberate de unitatea 
vinzătoare.

în final, aș dorî să precizez fap
tul că acțiunea de declarare a bu
nurilor susceptibile să facă parte din 
patrimoniul cultural național are, 
conform legii, Caracter permanent și 
că toate oficiile patrimoniului stau 
în acest sens la dispoziția posesori
lor pentru declarațiile corespunză
toare.

Răspunsuri consemnate de
Radu CONSTANTINESCU
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DIVERS
Micii 
meșteri mari9

„Releu de tip automat pentru 
expunere foto", „sesizor de pre
zență fizică", „sesizor de umi
ditate", „generator de înaltă 
frecvență pentru depanări la 
instalații electronice"... Sînt cîte- 
va din cele 15 aparate electro
nice concepute și executate, In 
ultimul timp, de elevii Liceului 
nr. 1 din Sfintu-Gheorghe. O 
noutate de ultimă oră : tot ei 
au prezentat acum spre omolo
gare un nou tip de aparat, In
genios conceput, pentru testarea 
aptitudinilor fizice și psihice ale 
individului. Auzind de el, citeva 
unități economice din județul 
Covasna și-au anunțat intenția 
să-1 aibă. Dacă acest aparat ar 
fi pus să testeze vrednicia elevi
lor, cu siguranță că ar indica 
nota 10 Merită.

Ciobanul 
dresor

O turmă de oi din comuna 
Șleuț (Bistrița-Năsăud) se afla 
la păscut pe plaiul cunoscut sub 
numele de Izvorul Buciniș. Pe 
neașteptate, turma a fost atacată 
de o namilă de urs. Ciobanul 
Dumitru Dumbrăvan a luat un 
par să-1 Înfrunte și să apere 
oile. în toiul înfruntării însă, 
parul s-a rupt, iar ciobanul s-a 
pomenit între labele ursului. 
care-1 „îmbrățișa" de-i trosneau 
toate încheieturile. înainte de a 
leșina de-a binelea a mai apu
cat să-și cheme ciinii, cu un flu
ierat prelung, numai de ei știut, 
care vestea primejdia. Dresați 
din timp de stăpînul lor și pen
tru o asemenea eventualitate, 
ciinii ciobănești s-au bătut straș
nic eu ursul, pină l-au pus pe 
fugă.

Cînd arunci 
banii pe... 
promisiuni

Kovacs Zoltan i-a dat _ 
Boros Beta, din Cluj-Napoca, 
suma de 5 000 lei. contra pro
misiunii că Bela o să-i facă rost 
de o casă „a-ntlia". K.Z. nu este 
singura victimă a lui B.B. In 
schimbul unor sume de bani, 
mai mart sau mai mici. B.B. 
făcea promisiuni mai mult sau 
mai puțin ferme și altor creduli, 
precum că le „aranjează" schim
buri de locuințe sau le procură 
piese de schimb pentru autotu
risme. Si uite așa. de la unul șt 
de la altul. B.B. a încasat aproa
pe 70 000 de lei. Prin sentința 
penală nr. 406 a judecătoriei 
Cluj-Napoca a „încasat" și B.B. 
doi ani și jumătate închisoare. 
Numai ci banii luațt de la cre
duli s-au dus pe apa simbetei, 
B.B. fiind declarat „solvabil" 
abia după ce va ieși de „acolo".

De 2000 
de ani

tn timpul unor săpături efec
tuate pe raza comunei Borlești, 
județul Neamț, au fost scoaje la 
iveală niște sirme din aur. Stu- 
diindu-le atent, specialiștii au 
ajuns la concluzia că ele au o 
vechime de circa 2 000 de ani. 
Ba, mat mult, că au fost mește
rite de strămoșii noștri daci, 
care au trăit pe plaiurile și în 
menții Tazlăului.

Moș Gaspar 
și desagii

Gaspar Fancsall, din comuna 
Lupeni (Harghita), are două fete 
care lucrează și locuiesc la Ti
mișoara. Deunăzi, Încărcat cu 
doi desagi dolofani, fiecare cu 
cîte o plapumă faină, mătăsoa
să, moșul a pornit la drum. De 
ajuns la Timișoara a ajuns, dar 
...fără desagi, pe care li uitase 
în tren. Cerîndu-și iertare fete
lor, s-a întors acasă necăjit. Nu
mai că desagii cu pricina, gă
siți de doi călători (Adalbert 
Nagy din Turda și Gh. Babeș 
din Cojocna, județul Cluj), au 
fost predați Ia miliția din gara 
Satu-Mare. Foarte interesant 
felul in care a fost identificai 
păgubașul. într-o desagă, mili
ția a găsit o fotografie dedicată 
celor două fete de o cunoștință 
comună din Odorheiul Secuiesc. 
Și, astfel, prin cunoștința comu
nă, i s-a adus și lui moș Gaspar 
la... cunoștință să mai facă un 
drum la Timișoara. De data 
asta, cu desagii, pe care nu 
mai pierdut.

Măcar 
în ceasul 
al 12-lea...

lui

i-a

Tulcean get-beget, Stefan Gis- 
ei a devenit un „caz" pentru 
orice locuitor din orașul de la 
porțile Deltei.

— Ai auzit ? Iar a dat Gisci 
iama prin găini...

E vechea lui „pasiune" : fur
tul de găini; Deși singur spune 
că s-a „specializat" in cotrobăi
tul prin cotețe, pină deunăzi 
fusese de 11 ori prins cu găina-n 
traistă și tot de 11 ori condam
nat. Ca să-și completeze „duzi
na". a dat o raită si prin curtea' 
lui Nicolae Baciu, din strada 
Crivăț, de unde a ieșit cu două 
găini, care stăteau să ouă. Su
părate că au fost „deranjate", 
au slobozit un „cotcodac" care 
s-a auzit pină la miliție, iar de 
aici, in fața instanței. Si, din 
nou, pentru a 12-a găinărie, 
Giscă a fost condamnat a 12-a 
oară. Măcar de s-ar potoli acum. 
In ceasul al 12-lea...

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu Sprijinul corespondenților 
„Scînteir
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaZburînd deasupra teritoriului Republicii Socialiste România, vă a- dresez dumneavoastră, guvernului și poporului frate român cele mai călduroase salutări.Doresc poporului Republicii Socialiste România mari succese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Fie ca relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre Uniunea Sovietică și România să se întărească și să se dezvolte, în interesul întregii comunități socialiste.

A. KOSÎGHIN

Vizita delegației Partidului 
Congolez al Muncii

Tovarășul Paul Niculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul educației și tnvățămintului, s-a 
întîlnit luni dimineața cu delegația 
Partidului Congolez al Muncii 
(P.C.M.), condusă de Jakob Okandza, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.M., președintele Comisiei Pla
nului a C.C. al P.C.M., care ne vizi

SOSIREA UNOR DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI
P. S. U. G.

Luni a sosit în Capitală o delega
ție de activiști ai Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă de Ger- 
ha 'd Tautenhahn, șeful Secției con
strucții de mașini și metalurgie a 
C.C. al P.S.U.G., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., efectuează o vizită 
pentru schimb de experiență in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Lucian 
Drăguț, vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc" al 
Activității Economice și Sociale, de 
activiști de partid. A fost de față 
Hans Voss, ambasadorul R. D. Ger
mane la București.

A apărut revista

MUNCA DE PARTID
nr. 5/1975

ț
Noul număr a! revistei se deschide 

cu editorialul intitulat „Vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu — o nouă 
și strălucită solie de prietenie, cola
borare și pace". Sînt publicate apoi 
articolele : „întrecerea socialistă — 
tot mai amplă, mai viguroasă" șl 
„Păstrarea cu grijă a carnetului de 
partid — obligație de cea mai mare 
răspqndere a comuniștilor".

Un-șir de articole sint grupate, În 
continuare, sub titlurile „Acțiuni e- 
nergice pentru îndeplinirea hotărlri- 
Ipr Congresului al XI-lea al P.C.R.", 
„Din tezaurul experienței înaintate", 
„Cum se înfăptuiește rolul conducă
tor "al organelor și organizațiilor de 
partid". Rubrica. „Perfecționarea 
muncii organizatorice, a vieții inter

tează țara la invitația C.C. al Parti
dului Comunist Român.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri privind experiența 
celor două țări în domeniul invăță- 
mintului și extinderea colaborării ro- 
mâno-congoleze in pregătirea și for
marea cadrelor.

(Agerpres)

P. AA. U. P.
In Capitală a sosit o delegație de 

activiști ai Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, condusă de Mieczys- 
law Szymanski, adjunct al șefului 
Secției Cadre a C.C. al P.M.U.P.. 
care, la invitația C.C. al P.C.R., efec
tuează o vizită pentru schimb de ex
periență in țara noastră.

,La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Gheor- 
ghe Arsene, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid. Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R. P. Polone.

ne de partid" reunește articolele 
„Cabinetul muncii organizatorice", 
„Urmărirea îndeplinirii sarcinilor", 
„Exigență șl spirit de răspundere la 
primirea in partid", „Cum este orga
nizată și cum se desfășoară aduna
rea generală".

în cadrul rubricii „Invătămîntul 
politico-ideologic șl economic de 
masă" sînt inserate articolele „Pro
gramul P.C.R. despre principiile fun
damentale ale trecerii spre societa
tea comunistă" și „Schimbări profun
de în relațiile economice internațio
nale".

Revista mai publică obișnuitele 
sale rubrici „Educația comunistă a 
maselor", „Răspunsuri la întrebările 
cititorilor".

Sosirea unei delegații a Partidului 
Comunist German 

condusă de tovarășul Herbert Mies,
președintele

Luni după-amiază a sosit In Ca
pitală o delegație a Partidului Co
munist German, condusă de tovară
șul Herbert Mies, președintele „par
tidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie in 
țara noastră. Din delegație fac par
te tovarășii Karl Heinz Schrdder, 
secretar al Comitetului Central al 
P.C.G., și dr. Kurt Steinhaus, acti
vist al Comitetului Director al 
P.C.G.

Sosirea unei delegații a Partidului 
Socialist Progresist din Liban

Luni seara, a sosit la București 
delegația Partidului Socialist Progre
sist din Liban, condusă de Kamal 
Jumblatt, președintele partidului, 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, face 
o vizită de prietenie in țara noastră.

Din delegație fac parte Said Jhiz, 
Victor Andraus, Jamil Sawaya și 
Mohsen Dallaoul — membri ai Di
recțiunii Politice a P.S.P. din Liban.

Vizita ministrului afacerilor externe 
și cooperării al Republicii Gaboneze

Ministrul afacerilor externe și coo
perării al Republicii Gaboneze, Paul 
Okumba D’Okwatsegue, împreună 
cu soția, care întreprinde o vizită 
oficială in țara noastră, au fost luni 
oaspeți ai județului Argeș.

Oaspeții gabonezi au vizitat hidro
centrala de pe riul Argeș, barajul și 
lacul de acumulare de la Vidraru, 
stațiunea de cercetări viticole de la 
Ștefănești și principalele unități in

Prima casă de comenzi cu articole 
pentru copii

Noua unitate — organizată în ca
drul magazinului „Materna" (fost 
„Vulturul de Mare") din strada Bă- 
răției nr. 31 — va asigura aprovizio
narea la domiciliu cu articole pen
tru copii pînă la vîrsta de un an.

— Rațiunea unei asemenea forme 
de servire : economie de timp pentru 
părinții cu copii mici (mai greu de 

J lăsat singuri acasă sau de adus la 
cumpărături) — ne-a declarat direc
torul tntreprinderii comerciale I.C.L. 
„Materna". Vom primi comenzile 
prin telefon (se pot face comenzi și 
prin prezentare la magazin), urmînd 
ca a doua zi mărfurile să fie duse 
la domiciliul solicitantului.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

partidului
La sosire, pe aeroportul interna

țional Otopeni, delegația Partidului 
Comunist German a fost Întâmpina
tă de tovarășii Iile Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Constantin Dăscălescu și 
Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Delegația a fost Întâmpinată la ae
roportul Otopeni' de tovarășii Iosif 
Uglar, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție Ia C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

dustriale din cadrul Combinatului de 
prelucrare a lemnului de la Pitești.

Primarul municipiului Pitești, Va- 
leriu Nicolescu, a oferit un dejun în 
onoarea ministrului gabonez.

în timpul vizitei In județul Argeș, 
oaspeții au fost însoțiți de Jean- 
Firmin N’Gondet, ambasadorul Re
publicii Gaboneze la București, de 
alte persoane oficiale.

— Ce produse se vor putea coman
da la noua unitate și cînd va intra 
ea în funcțiune ?

— Cumpărătorii vor putea solicita 
toată gama articolelor care alcătuiesc 
trusoul noului născut (scutece, ple
duri, bonete, cămășuțe, costumașe), 
precum și celelalte articole necesare 
copilului pînă la vîrsta de un an : 
lucruri de îmbrăcăminte, de încăl
țăminte, landouri, pătulețe ș.a. Tele
fonul noii case de comenzi va fi 
13 76 68, iar data intrării, in funcțiu
ne — In jur de 20 mai a.c.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a primit o scrisoare 
de mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Danemarcei, 
K. B. Andersen, pentru felicitările 
ce i-au fost transmise cu ocazia Zi
lei naționale daneze.

★
Luni a plecat la Geneva ministrul 

sănătății, prof. dr. Radu Păun, care 
conduce delegația Republicii Socia
liste România la lucrările celei de-a 
28-a Adunări Mondiale a Sănătății, 
ce se desfășoară în acest oraș între 
13 mai și 5 iunie 1975.

♦
La 12 mai a părăsit definitiv țara 

noastră S.A.D, Bukhari, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Islamice Pakistan în Re
publica Socialistă România.

*
La sediul Asociației de Drept In

ternațional și Relații Internaționale 
a avut loc luni o masă rotundă la 
care prof. univ. Americo Ricaldoni, 
director al Asociației de Drept In
ternațional din Uruguay, membru în 
Comitetul juridic interamerican, a 
vorbit despre „Doctrina latino-ame- 
ricană asupra dreptului mării".

Au participat cadre didactice uni
versitare, cercetători, juriști, func
ționari superiori din M.A.E.

★
Luni s-au deschis In Capitală lu

crările Conferinței de modelare a 
proceselor sociale, reuniune interna
țională organizată, între 12 și 16 mai, 
de Academia Republicii Socialiste 
România și Institutul central de ma
tematică. La această manifestare fau 
parte, pe lingă numeroși specialiști 
români, delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R. D. Germană, Po
lonia, Ungaria și U.R.S.S. Cuvintul 
de deschidere a fost rostit de acad. 
Miron Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste Romania.

★
Uniunea Compozitorilor, în colabo

rare cu Muzeul „George Enescu", a 
organizat, luni după-amiază, o mani
festare comemorativă dedicată îm
plinirii a două decenii de la moartea 
lui George Enescu. Președintele U- 
niunii Compozitorilor, Ion Dumitres
cu, a rostit un cuvint omagial.

(Agerpres)

Popas 
la „Piatra Craiului**

Complexul turistic „Piatra 
Craiului", al cooperativei zonale 
de consum Aleșd, a ocupat pri
mul loc pe județul Bihor in 1974 
nu numai prin rezultatele econo
mice obținute, ci și printr-o ser
vire atentă și civilizată a turiș
tilor și celor care i-au trecut 
pragul. Complexul „Piatra Cra
iului" dispune de un motel cu 
50 locuri de cazare în camere 
confortabile, un restaurant, bar, 
bucătărie cu meniuri speci
fice zonei Bihorului și o bru
tărie proprie. De la „Piatra 
Craiului", turiștii au posibilita
tea să facă excursii și plimbări 
de agrement pe frumoasa. Vale a 
Remeților. (D. Gâță, corespon
dentul „Scînteii).

—.1..,.—,  ........................

întrecerea socialistă

ia amploare
Presa poloneză se face ecoul e- 

fervescentei întreceri socialiste pen
tru Îndeplinirea angajamentelor 
suplimentare, luate de numeroase 
colective de oameni ai muncii ca 
răspuns la scrisoarea adresată de 
conducerea partidului. Peste 1000 
de Întreprinderi industriale, precum 
și alte unități economice au primit 
asemenea scrisori, cuprinzînd indi
cații concrete pentru formularea 
angajamentelor oamenilor muncii.

Această suplimentare a angaja
mentelor, dui,l, 
rul „Trybuna Lu- 
du“, reflectă ho- 
tărirea colective
lor de oameni ai 
muncii de a fo
losi la maxi
mum rezervele e-

uplimentare a angaja- 
ipă cum apreciază zia-

corespondenta 
DIN VARȘOVIA

Xistente în vederea sporirii pro
ducției și îmbunătățirii conti
nue a calității ei. Angajamentele 
au ca obiectiv îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de bază ale ulti
mului an al cincinalului, vizind nu 
numai sporirea producției, dar și 
„înlăturarea unor greutăți apărute 
in procesul dezvoltării în ritm ra
pid a țării" — după cum scrie a- 
genția P.A.P. Astfel, angajamentele 
se referă, în primul rînd, la pro
ducția suplimentară, peste plan, 
destinată pieței interne și exportu
lui, la sporirea circuitului comer
cial intern și extern, reducerea 
costului de producție, în principal 
în domeniul folosirii materiilor pri
me și materialelor, efectuarea unui 
număr sporit de ore de muncă vo
luntară.

După cum s-a subliniat la o re
centă reuniune a Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., ca răspuns la 
scrisorile adresate de conducerea 
dă partid și de stat, au fost asuma
te angajamente care prevăd reali
zarea peste plan a unei producții

Adunare festivă dedicată celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Cîmpulung-Muscel, localitate în
frățită cu orașul Zvolen din R.S. 
Cehoslovacă, a avut loc, luni după- 
amiază, o adunare festivă dedicată 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei, la care au 
luat parte reprezentanți ai organe
lor de partid și de stat, precum șl 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții.

Ddfcpre importanța evenimentului 
au vorbit Victor Naghi, membru al

tn valoare de 14,8 miliarde rloți. 
Se estimează că economiile ce se 
vor realiza ca urmare a angaja
mentelor să însumeze 940 milioane 
zloți, din care 657 milioane vor fi 
economii de materii prime șl ma
teriale.

Aceste sume se referă nu la an
samblul inițiativelor, ci numai la 
acelea care au constituit răspunsul 
la scrisorile primite. în total, va
loarea angajamentelor din acest an 
se ridică la 30 miliarde zloți pro
ducție suplimentară.

Vizitând unități 
■ economice din 
’ voievodatele Ka

towice, Koszalin 
și Opole ai pri- 

, lejul să constați 
că angajamentele

asumate, evitând importuri su
plimentare de materii prime 
sau instalații, se bazează pe 
economii, pe îmbunătățirea orga
nizării muncii și a gestiunii. Pa
ralel, se pune accentul pe o mai 
bună gospodărire a potențialului de 
cadre, pe folosirea la maximum a 
timpului de lucru și pe creșterea 
continuă a productivității muncii.

După cum ne declara Urban 
Owicz, secretar al Comitetului voie
vodal Koszalin al P.M.U.P., „reali
zarea angajamentelor asumate va 
determina depășirea substanțială a 
prevederilor de plan al ultimului 
an al cincinalului, an decisiv în 
îndeplinirea directivelor celui de-al 
VI-lea Congres al P.M.U.P. Acest 
bilanț bogat va oferi forumului co
muniștilor polonezi, convocat la 
sfirșitul acestui an, baza materială 
in vederea elaborării programului 
de dezvoltare social-economică a 
țării pe perioada cincinalului ur
mător".

Gh. C1OBANU

C.C. al P.C.R., directorul întreprin
derii mecanice Muscel din Cimpu- 
lung, participant la luptele de pe 
frontul antifascist din Cehoslovacia, 
și Stanislav Tresnar, consilier al Am
basadei Cehoslovaciei la București.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un program cultural-artistic 
susținut de formațiile de amatori 
ale sindicatului întreprinderii meca
nice MușceL

(Agerpres)

„ZILELE CULTURII 
BRĂILENE"

între 1—18 mai, în municipiul și 
județul Brăila, se desfășoară „Zi
lele culturii brăilene". Aflat la a 
cincea ediție, programul manifestă
rilor cuprinde întâlniri cu persona
lități ale vieții artistice, științifice 
și culturale, simpozioane, expoziții 
de artă plastică și de carte, con
certe, spectacole teatrale, gale de 
filme, seri de poezie, sesiuni de 
comunicări științifice, festivaluri 
ale brigăzilor artistice și de agita
ți •. Pînă în prezent din suita ma
nifestărilor s-au detașat coloc
viul Partidul Comunist Român — 
forța politică conducătoare în Re
publica Socialistă România, con
cursul „Să cunoaștem și să acțio
năm în spiritul documentelor Con
gresului al XI-lea al P.C.R.", con
certele societății muzicale „Lira", 
precum și recitalul „Lucian Blaga".

DE DOR Șl DE OMENIE
în zilele de 10 și 11 mai a.c. la 

Zalău s-a desfășurat a doua ediție 
a festivalului concurs de interpre
tare a cîntecului popular „De dor 
și de omenie". Au participat elevi 
ai liceelor pedagogice din județele 
Alba, Bihor, Constanța, Dolj, Ga
lați, Hunedoara, Iași, Maramureș, 
Neamț, Olt, Prahova, Sibiu și Sălaj. 
Din programul manifestărilor am 
reținut sesiunea de comunicări, 
concursul propriu-zis și activitatea 
practică desfășurată In satul Agrij, 
localitate așezată într-o bogată zonă 
etnografică a județului Sălaj, unde 
elevii liceului pedagogic din Zalău 
desfășoară de ani ample cercetări 
pe diferite teme folclorice. 
(Gheorghe Rusu).

SĂRBĂTOAREA 
NARCISELOR

Duminică, în județul Caraș-Seve- 
rin a avut loc tradiționala sărbă
toare a narciselor. Pe frumosul 
cîmp de la Zervești, din vecinăta
tea orașului Caransebeș, unde, pe

zeci de hectare Înflorește frumoasa 
narcisă, s-au adunat mii de oameni 
ai muncii din Reșița, Oțelul Roșu, 
Caransebeș, Herculane, Oravița. 
Organizatorii au oferit cu acest pri
lej. un buchet din cele mai repre
zentative melodii și dansuri popu
lare bănățene. La manifestări și-au 
dat concursul un mare număr de 
formații amatoare — coruri, or
chestre de muzică populară și ușoa
ră, soliști vocali și instrumentali, 
echipe de dansuri, brigăzi artistice 
de agitație. (Nicolae Catană).

„POTAISSA '75"
în municipiul Turda s-a desfășu

rat în aceste zile cea de-a treia edi
ție a „Decadei culturale turdene 
Potaissâ ’75". Decada a fost inau
gurată cu spectacolul de teatru „O 
zi de odihnă" de Kataev, prezentat 
de colectivul teatrului din locali
tate. Următoarele zile au fost dedi
cate literaturii, artei decorative, 
muzicii, brigăzilor științifice, celor 
artistice de agitație, anului inter
național al femeti. O zi a fost con
sacrată tehnicii, cu acest prilej 
avînd loc și un spectacol de mu
zică ușoară dedicat inovatorilor și 
fruntașilor in întrecerea socialistă. 
Șirul manifestărilor se încheie 
astăzi 13 mai. (Alexandru Mureșan).

ACTORII AMATORI 
ÎN ÎNTRECERE

Simbătă și duminică, sala de 
spectacole a complexului balnear 
din Vatra Dornei a găzduit finala 
concursului- județean „Plaiuri su
cevene" pentru formațiile de tea
tru amatori și recitatori artistici, 
în mod deosebit, cu acest prilej, 
s-au evidențiat colectivele artistice 
ale căminelor culturale din Panaci, 
Ostra și Boroaia, precum și recita
torii artistici din Vatra Moldoviței 
și Ostra. O manifestare similară va 
avea loc in zilele de 17 și 18 mai la 
casa de cultură din Rădăuți, la care 
vor lua parte formațiile de teatru 
ale căminelor culturale din zona de 
șes a județului Suceava. (Gheor
ghe Parascan).

DUPĂ MECIUL DE FOTBAL ROMĂNIA — DANEMARCA

6-1, dar greul abia acum începe

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

14, 15 și 16 mai a.c. în țară : Vreme 
instabilă. Cerul va fi mai mult no- 
ros. Vor cădea ploi temporare și sub 
formă de averse însoțite de descăr
cări electrice. Vînt cu intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade, iar cele maxime între 14 șl 22 
grade, izolat mai ridicate. In Bucu
rești : Vreme instabilă. Cerul va fi 
mai mult noros. Va ploua mai ales 
în cursul după-amiezelor. Vînt cu 
Intensificări de scurtă durată. Tem
peratura ușor variabilă.

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 

7 MAI 1975
EXTRAGEREA I : Categoria 1 t 1 

variantă 10% autoturism DACIA
1 300; cat. 3: 9,80 a 4 764 lei; cat. 4: 
29,95 a 1 559 lei; cat. 5: 81,25 a 575 
lei; cat. 8 : 3 355 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 î 945 848 
lei

CATEGORIA 2 : 97 546 lei
EXTRAGEREA a II-a : Categoria 

B: 13,20 variante a 3 000 lei ; cat. C; 
53,70 a 738 lei ; cat. D : 1976,20 a 60 
lei ; cat. E : 104,80 a 200 lei ; cat. F:
2 507,60 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A: 804 031 
lei

Iată că echipa României a confir
mat duminică așteptările numeroșilor 
amatori de fotbal printr-o victorie la 
scor-fluviu, 6—1, în fața reprezenta
tivei daneze. Știam cu toții că po
tențialul de ansamblu al formației 
tricolore înclina hotărît balanța spre 
un succes al fotbaliștilor români. 
Aceștia, lăsînd deoparte orice urmă 
de subapreciere a adversarilor, și-au 
desfășurat jocul cu multă vigoare și 
ambiție, înscriind pe tabela de mar
caj o diferență corespunzătoare. Fes
tele pe care ni le-au jucat altădată 
superficialitatea și desconsiderarea 
partenerului de întrecere din Dane
marca au rămas de domeniul trecu
tului. în scripte de palmares. De ase
menea, s-a observat că echipa română 
a fost pe deplin conștientă și de im
portanta dobindirii unui golaveraj 
favorabil exact în meciul unde era 
posibil de realizat acest lucru, ceea 
ce constituie 
bine.

Acum, in 
IV-a, echipa 
patru puncte . 
ce spaniolii se mențin, deocamdată, 
în frunte cu șase puncte din patru 
partide. Cum subliniam Insă In a- 
vancronica meciului România — Da
nemarca, tricolorii iși pot asigura 
dreptul la Calificarea în fazele fi
nale ale campionatului european in
terțări numai prin rezultate pozitive 
la fiecare dintre partidele care vor 
urma.

în meciul disputat duminică, publi
cul de pe stadionul „23 August" și 
telespectatorii au apreciat în mod 
deosebit nu numai vigoarea și am
biția manifestate de fotbaliștii noștri, 
ci și calitatea unora dintre acțiunile 
lor ofensive. A plăcut jocul unor 
fotbaliști tineri și de dată recentă in 
lot — Crișan, Georgescu, Anghelini, 
de pildă — care, alături de unii ju
cători cu multă experiență (Lucescu 
a fost un exemplu și ca atitudine, și 
ca joc) și-au adus contribuția directă 
la dominarea adversarului și la în
scrierea cîtorva goluri spectaculoase. 
Cu ocazia meciului de la București 
s-au confirmat necesitatea muncii 
perseverente cu jucătorii de perspec
tivă și justețea concentrării pe mal 
departe în Iotul reprezentativ a celor 
mai talentat! fotbaliști români din 
generații diverse (inclusiv in lotul de 
tineret).

Deși victoria Ia scor a echipei noas
tre a adus satisfacții milioanelor de 
amatori de fotbal, trebuie spus, to
tuși, că In formație persistă unele 
neajunsuri, vizibile și pe terenul de 
joc. Rezultatul final, atât de conclu
dent prin proporțiile sale și care nu 
lasă nici un fel de dubii asupra vo
inței de ansamblu a jucătorilor de a 
obține un succes net, nu trebuie să 
ne facă să uităm ceea ce a fost ușor 
de observat in multe momente ale 
partidei, și anume lipsa de colaborare 
între unii jucători. Referirea la acest 
fel de neajunsuri o facem deoarece 
— in pofida faptului că atât conduce
rea C.N.E.F.S,, cit și cea a F.R.F. au 
intervenit pentru curmarea unor ati
tudini nejuste — după opinia noastră, 
sînt necesare, in continuare, analize 
limpezi, clarificări deschise în pri-

vința relațiilor și a colaborării pe 
teren, intre unii fotbaliști.

Echipa națională a României — cu 
obiective competiționale de prestigiu 
pentru reprezentarea sportului nos
tru — are nevoie de o sudură sufle
tească perfectă a întregului său efec
tiv de jucători pentru exprimarea pe 
teren, la viitoarele întâlniri interna
ționale, a întregului potențial tehnico- 
tactic și fizic de care dispune. Aflată 
în curs de înnoire și stabilizare, ea 
s-a înscris, după părerea noastră, în 
mod decis pe drumul performantei. 
Constatăm cil satisfacție că de un an 
de zile echipa României n-a mai su
ferit vreo înfrîngere, deși a întâlnit

în acest răstimp adversari cu repu
tație în fotbalul internațional. Iar 
din această primăvară, echipa și an
trenorii dovedesc că și-au însușit un 
mod propriu de a aborda calificarea 
In fazele finale ale competițiilor, va- 
lorificîndu-și șansele cu încredere și 
seriozitate, meci după meci. în a- 
ceastă idee, victoria de duminică, atit 
de concludentă ca scor, dă echipei — 
și nouă, tuturor — imaginea limpede 
a ceea ce trebuie făcut pentru pre
gătirea următoarei confruntări cu pu
ternica formație a Scoției, pa sta
dionul din București.

Valeriu M1RONESCU

o altă schimbare în
clasamentul grupei ■ 
României a acumulat 
(trei meciuri), in timp

î CÎTEVA Rî
TENIS: în „Cupa Davis’’, 
meci România — Spania

Meciul de tenis Spania — Anglia, 
disputat la Barcelona, in cadrul „Cu
pei Davis", s-a încheiat cu scorul de 
3—2 in favoarea gazdelor. în ultima 
partidă de simplu, Manuel Orantes 
l-a învins cu 6—3, 3—6, 7—5, 6—8, 
7—5 pe Roger Taylor.

în semifinalele „Cupei Davis" 
(grupa A a zonei europene), echipa 
Spaniei urmează să întîlnească se
lecționata României, calificată direct 
pentru această fază a competiției. 
Partida va avea loc în Spania, în pri
ma jumătate a lunii iulie.

TIR t Sportivi români 
la concursuri internaționale

în concursul de tir al armatelor 
prietene, disputat la Frankfurt pe

D
Oder (R.D. Germană), proba de pis
tol viteză a fost dominată de ținta- 
șii români, clasați pe primele două 
locuri. A ciștigat Corneliu Ion — 
597 puncte (din 600 posibile), urmat 
de Virgil Atanasiu pu același număr 
de puncte.

în clasamentul pe echipe, primul 
loc a fost ocupat de U.R.S.S. — 2 367 
puncte, urmată de România — 2 363 
puncte, Cehoslovacia — 2 360 puncte 
și R.D. Germană — 2 354 puncte.

Competiția internațională de skeet 
dotată cu „Marele Premiu al Euro
pei", desfășurată la Barcelona, s-a 
încheiat cu victoria brazilianului Pi- 
soni, cu 196 talere doborîte. Sporti
vul român Gheorghe Sencovici s-a 
clasat pe locul trei, cu 195 t.d.

In proba rezervată juniorilor, ta

CAMPIONATE, REZULTATE
SCRIMA. — Pentru prima dată, un 

dinamovist campion la scrimă : Ion 
La flore- 
este Eca-

Panteiimonescu (la sabie), 
tă femei noua campioană 
terina Stahl (Steaua). în penuî-HANDBAL. — Surprize _  ,____
tima etapă a campionatelor : la mas
culin, H. C. Minaur Baia Mare — 
Steaua 20—16 (deși Învinsă, Steaua 
este virtual campioană !), iar la fe
minin, Constructorul Timișoara — 
Universitatea București 10—8, Textila 
Buhuși — Voința Odorhei 9—11, Mu
reșul — Rapid 4—5, Universitatea 
Iași — Progresul 10—12. Derbiul fe
minin a revenit Universității Timi
șoara (15—10 cu I.E.F.S.).

RUGBI. — în prima etapă a tur
neului final al campionatului : Di
namo—Steaua 18—10, Știința Petro
șani — Farul 9—9 (pentru locurile 
1—4) ; U. Timișoara — Sportul stu
dențesc 6—6, T.C.I. Constanța — Gri- 
vița roșie 12—6 (locurile 5—8) ; Po
litehnica Iași — Agronomia Cluj- 
Napoca 31—0, C.S.M. Sibiu — Rul
mentul Bîrlad 4—3 (locurile 9—12).

FOTBAL.
în diviza B, pa primele două 
în clasamente se află : S.C.
(36 p.) și Progresul Brăila (33 
seria I ; Rapid București (38 
Progresul București (34 p.) în 
a II-a ; F.C. Bihor (40 p.) și Șoimii 
Sibiu (34 p.) în seria a IlI-a.

AUTOMOBILISM. — Clștigătoril 
(pe clase) ai etapei a II-a — la Ale
xandria — a campionatului național 
de viteză pe circuit sînt, în ordine, 
următorii : Cornel Căpriță (Fiat 850), 
Doru Gîndu (Dacia 1100), Eugen Io- 
nescu-Cristea (R. 8 Gordini), Gheor
ghe Morassi (R. 12 Gordini), Virgil 
Balaș (Dacia 1300, gr. I), Dorin Mo
toc (Dacia 1300, gr. II.). în clasa
mentul general conduc : Eugen Jo- 
nescu-Cristea (la individual) și 
I.O.B. Balș (pe echipe). Următoarea 
etapă : 29 iunie, la Baia Mare. La 
sfirșitul acestei șăptăminl începe 
campionatul de raliuri. Prima 
cursă 1 „Raliul lașului" (17—18 mai).

„CROSUL PRIMĂVERII" Ia Arad. 
Au participat peste 3 000 da tineri și 
tinere, elevi din școlile generale și 
liceele din localitate. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut asociațiile 
sportive ale școlilor generale 9, 19 șl 
liceului nr. 1.

După etapa a XXVI-a, 
locuri 
Bacău 
p.) în 
p.) și 
seria

ATLETISM. — La campionatele u- 
niversitare, desfășurate la Oradea, au 
participat atleți și atlete din 18 cen
tre universitare. Performera compe
tiției : Dorina Cătineanu (I.E.F.S.) — 
trei titluri : 100 și 200 metri plat și 
săritura în lungime. Au mai ciștigat: 
Aurelia Filip (Institutul pedagogic 
din Oradea) Ia 400 m plat, Mihaela 
Loghln (I.E.F.S.) la aruncarea greu
tății, Mariana Ionescu (I.E.F.S.) la 
aruncarea discului, Ilie Floroiu 
(Inst. ped. Constanța) la 5 000 m.

Programul fotbalistic al săptămînii
în programul fotbalistic interna

țional al acestei săptămîni se înscrie 
finala „Cupei Cupelor", care se va 
disputa miercuri, 14 mai, la Basel 
Intre formațiile Dinamo Kiev și Fe- 
rencvaros Budapesta.

Joi, 15 mai, în preliminariile eu
ropene ale turneului olimpic se vot 
disputa două partide : 
Norvegia și Spania — R. 
nia.

Finlanda- 
F. Germa-

Stadionul central din Frankfurt 
pe Main va găzdui simbătă, 17 mai, 
un meci deosebit de atractiv, care 
va opune primele reprezentative ale 
R. F. Germania și Olandei, într-o 
reeditare a finalei campionatului 
mondial de anul trecut. Tot simbătă, 
pe „Wembley", se vor Întâlni într-un 

fijoc amical formațiile Angliei 
Scoției.

în sfîrșit, duminică, 18 mai, se
lecționatele U.R.S.S. și Irlandei 
vor întâlni la Moscova într-un meci
contând pentru grupa a șasea preli
minară a campionatului european 
interțări.

se

RI
spanioluluicare victoria a revenit spaniolului 

J. Romero — 192 t.d„ țintașul român 
Cristian Pintilie a ocupat locul trei, 
cu 189 t.d.

JUDO
Campionatele europene de Judo 

s-au încheiat la „Palatul sporturilor" 
din Lyon cu întrecerea pe echipe. 
Titlul continental a fost cucerit de 
selecționata U.R.S.S., învingătoare in 
finala susținută cu formația Franței. 
Polonia și Iugoslavia au obținut 
daliile de bronz.

Echipa României întâlnise în 
mul tur formația Olandei, cu 
a terminat la egalitate (2—2),
toria fiind acordată judokanllor o- 
landezi pentru punctaj tehnic supe-, 
rior.

me-

prl- 
care 
vic-

*«9
Campionatul olandez s-a Încheiat 

cu victoria echipei P.S.V. Eindhoven 
— 55 puncte, care a ieșit învingă
toare din disputa cu cunoscutele 
formații Feyenoord Rotterdam — 53 
puncte'* și Ajax Amsterdam — 49 
puncte.

★

Pe stadionul „Hampden Park" din 
Glasgow s-a disputat finala „Cupei 
Scoției" la fotbal, in care s-au întâl
nit cunoscutele echipe Celtic și Ran
gers. Partida s-a încheiat la egali
tate : 2—2. Finala se va rejuca ia 
cursul lunii august
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Există perspective favorabile pentru adincirea 0 delegație a Ministerului Comerțului Interior PARIS

Interviul acordat de JOOP DEN UYL, prim-ministrul Regatului Țârilor de Jos, ziarului „Scînteia"

în preajma vizitei in România a Maiestății Sale regina Iuliana, împreună 
eu. A’£?Ja..®a Re»ală Bernhard, prințul Țărilor de Jos, prim-ministrul Rega- 

- - - — - acordat ziarului „Scînteia" interviul petulul Țărilor de Jos, Joop Den Uyl, a 
care-1 publicăm mai jos.

ÎNTREBARE : Vizita pe care 
Maiestatea Sa regina Iuliana o 
va face in România continuă in 
mod fericit dialogul la ni
vel înalt inaugurat cu prile
jul vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu, in aprilie 1973, in O- 
landa. V-am ruga, domnule 
prim-ministru, să împărtășiți o- 
piniei publice din România a- 
precierea dumneavoastră cu pri
vire la evoluția relațiilor priete
nești româno-olandeze in perioa
da care s-a scurs de atunci și 
la semnificația pe care o 
buiți actualei vizite.

numeroase, între personalități de 
stat, precum și colaborarea practică 
între delegațiile țărilor noastre în 
cadrul diferitelor organizații și orga
nisme internaționale, îndeosebi la 
O.N.U. și la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa. De 
asemenea, în alte domenii — spre 
exemplu în economie, cultură, agri
cultură, turism — contactele și schim
burile de experiență cunosc o dez
voltare crescîndă, mărturie a coope
rării fructuoase între cele două țări.

atri-

RĂSPUNS : Vizita oficială a 
iestății Sale regina și a Alteței ___
Regale prințul Țărilor de Jos în Re
publica Socialistă România — prima 
vizită în Republica Socialistă Româ
nia la nivel de șef de stat olandez — 
poate fi considerată ca o nouă dova
dă a adincirii relațiilor dintre cele 
două țări ale noastre și reprezintă, 
de asemenea, o contribuție deosebit 
de importantă la dezvoltarea acestor 
relații.

Aceste relații s-au dezvoltat foarte 
favorabil în numeroase domenii, în
deosebi după vizita oficială a pre
ședintelui Republicii Socialiste Ro
mânia în Olanda, în aprilie 1973. Aș 
vrea să relev, în primul rînd, contac
tele la nivel guvernamental, schim
burile de vizite, din ce în ce mai

Ma- 
Sal e

ÎNTREBARE: în cadrul pre
cedentelor convorbiri la nivel 
înalt, cele două părți și-au ex
primat hotărirea de a acționa 
pentru lărgirea și intensificarea 
cooperării economice și tehnico- 
științifice. Ce progrese s-au re
alizat in 
sibilități 
voltarea

acest domeniu și ce po- 
intrevedeți pentru dez- 
lor in viitor ?

RASPUNS : în cursul ultimilor ani, 
între țările noastre s-a stabilit o 
fructuoasă cooperare economică, în 
avantajul atît al Olandei, cit și al 
României. Ne felicităm pentru evo
luția ascendentă a schimburilor co
merciale româno-olandeze. Sînt con
vins că semnarea în timpul vizitei 
oficiale a acordului de colaborare 
economică, industrială și tehnică, pe 
termen lung, va da noi impulsuri 
dezvoltării cooperării între întreprin-

Convorbiri bulgaro-austriece
SOFIA 12 (Agerpres). — La Sofia 

s-au încheiat, luni, convorbirile din
tre Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, președintele Consi
liului de Miniștri, și cancelarul fe
deral al Austriei, Bruno Kreisky, a- 
flat într-o vizită oficială în această 
țară. în cadrul convorbirilor, infor
mează agenția B.T.A., au fost dis
cutate, în principal, probleme lega-- 
te de extinderea colaborării bilate-

rale și a posibilităților lărgirii legă
turilor economice și culturale intre 
cele două țări. Ambele părți — re
levă agenția B.T.A. — și-au reafir
mat punctul de vedere privind ne
cesitatea încheierii cu succes, în- 
tr-un timp cît mai scurt, a Confe
rinței general-europene pentru secu
ritate și cooperare. S-a procedat, de 
asemenea, la un schimb de păreri 
într-o serie de probleme actuale ale 
situației internaționale.

derile și organizațiile economice din 
țările noastre.

ÎNTREBARE: Ca țări euro
pene, România și Olanda sînt 
profund interesate in statornici
rea unei securități trainice pe 
continentul nostru. Ce conside
rați necesar, domnule prim-mi- 
nistru. să se întreprindă pentru 
succesul deplin și trainic al 

’ Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa și pentru 
eficacitatea hotărîrilor ei, astfel 
incit să se ajungă la instaurarea 
unor relații cu adevărat noi in
tre statele continentului 7

RĂSPUNS : Guvernul olandez a- 
preciază că la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa au fost 
înregistrate progrese substanțiale, 
dar că, totuși, rămîn încă numeroase 
probleme de rezolvat. El consideră 
că, cu toate realizările obținute, toa
te statele participante vor trebui să 
depună eforturi intense pentru a se 
ajunge, pe ansamblul problemelor 
înscrise la ordinea de zi, la rezultate 
echilibrate și satisfăcătoare și a se 
crea, astfel, condițiile indispensabile' 
încheierii conferinței în termen scurt. 
Guvernul olandez apreciază că a- 
ceastă conferință, dacă va fi încu
nunată de succes, va fi de o impor
tanță fundamentală pentru dezvolta
rea procesului de destindere în Eu
ropa. Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa este, fără niei 
o îndoială, hotărîtoare pentru asigu
rarea destinderii.

Ședința
R. S. F. Iugoslavia

din România a sosit la Moscova
MOSCOVA 12 — Corespondentul 

nostru transmite : Delegația Minis
terului Comerțului Interior din 
România, condusă de tovarășul Ja
nos Fazekas, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului in
terior, a sosit luni la Moscova la 
invitația ministrului comerțului al 
U.R.S.S., A. I. Struev.

La aeroportul Șeremetievo, dele
gația a fost întîmpinată de A. I. 
Struev și de alte persoane oficiale.

A fost prezent, de asemenea, am-

Vizita vicepremierului 
Consiliului de Stat

al R.P. Chineze
Otopeni, 
Ion Cos- 

Nicolae

basadorul României în Uniunea So
vietică, Gheorghe Badrus.

★
La plecare, pe aeroportul 

delegația a fost salutată de 
ma, ministrul turismului,
Bozdog, prim-adjunct al ministrului 
comerțului interior, alți membri ai. 
conducerii acestui minister.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
țara noastră.

Manifestări consacrate României
OLANDA. — In cursul zilei de luni, 

posturile de radio olandeze au trans
mis o cuprinzătoare emisiune consa
crată României. In cadrul transmi
siei,' care a durat 30 de minute, au 
fost evocate momente importante din 
istoria poporului român, aspecte ale 
culturii noastre populare, realizări 
ale României contemporane. Au fost 
redate și ilustrate muzical fragmen
te din balada „Miorița" și din „Scri
soarea a III-a“ de Mihai Eminescu.

VENEZUELA. Cu prilejul zilei de 
9 Mai, aniversarea proclamării inde
pendenței de stat a României și a 
Victoriei asupra fascismului, la Ate
neul din Caracas a avut loc o seară 
culturală românească, organizată de 
Institutul venezuelean de prietenie

cu România (I.V.A.R.). Profesorul 
universitar Hector Mujica, membru 
al conducerii I.V.A.R., s-a referit la 
semnificația celor două evenimente 
pentru poporul român. Totodată, a 
fost inaugurată expoziția de fotogra
fii „Personalități ale științei și cul
turii românești" și o expoziție de ar
tizanat.

S.U.A. — In cinstea celei de-a 
93-a aniversări a independenței de 
stat a României, în orașul New 
Brunswick, din statul New Jersey, a 
avut loc un concert susținut de for
mația corală Rutgers Glee Club, de 
pe lîngă Universitatea Rutgers. Au 
participat personalități ale vieții po
litice și culturale din localitate.

PARIS 12 — Corespondentul nos
tru transmite : Luni a început vizita 
oficială în Franța a lui Den Siao- 
pin, vicepremier al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chineze. 
Oaspetele chinez, care este însoțit de 
ministrul afacerilor externe, Ciao 
Kuan-hua, și de alte persoane ofi
ciale, a fost întîmpinat la aeropor
tul Orly de primul ministru al Fran
ței, Jacques Chirac, și de Jean Sau- 
vagngrgues, ministrul afacerilor ex
terne.

Salutînd delegația chineză în nu
mele guvernului și al poporului 
francez, Jacques Chirac a subliniat 
că actuala vizită „reprezintă o măr
turie a relațiilor prietenești dintre 
Franța și R. P. Chineză și un prilej 
de întărire a cooperării noastre în 
toate domeniile".

în răspunsul său, Den Siao-pin a 
declarat că începe această vizită cu 
dorința sinceră de a contribui la 
dezvoltarea în continuare, a relațiilor 
bilaterale. „Am convingerea că dis
cuțiile noastre vor permite să adîn- 
cim și mai mult cunoașterea reci
procă și să imprimăm un nou avînt 
bunelor relații existente între cele 
două țări" a adăugat el.

Luni după-amiază, Den Siao-pin 
a avut o primă convorbire cu 
Jacques Chirac.

ORIENTUL APROPIAT
BEIRUT 12 (Agerpres). — Comite

tul Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei a ținut, dumi
nică, la Beirut, o reuniune sub pre
ședinția lui Yasser Arafat, anunță 
Agenția W.A.F.A. Un purtător de cu- 
vînt al O.E.P. a declarat, după înche
ierea reuniunii, că, în cadrul aceste
ia, a fost hotărîtă crearea unei co
misii- însărcinate cu concretizarea 
propunerii siriene de creare a unui 
comandament unificat siriano-pales-

tinean. Această propunere a fost fă
cută în martie de șeful statului si
rian, președintele Hafez El 
a fost primită favorabil de 
tele Yasser Arafat și de 
Executiv al O.E.P.

Tot cu prilejul reuniunii 
nică, s-a hotărît convocarea la 
mai a Consiliului Central al O.E.P. 
care urmează să hotărască data în
trunirii Consiliului Național 
tinean

Assad, și 
președin- 
Comitetul

de dumi-
19

SAIGON „ORAȘUL HO ȘI MIN" 
12 (Agerpres). — Sub conducerea 
Guvernului Revoluționar Provizoriu, 
în Vietnamul de sud viața reintră, 
într-un ritm accelerat, pe făgașul 
normal.

Săptămîna trecută, în Saigon „Ora
șul Ho Și Min" și în alte centre 
sud-vietnameze au avut loc mari 
festivaluri de tineret care au mar
cat eliberarea deplin®-a țării. Numai 
la Saigon‘"„Orașul Htf Și’ Min", la 
aceste festivaluri, în cadrul cărora 
au fost organizate manifestări cultu
rale și sportive, au participat peste 
500 mii de studenți, elevi și alți ti
neri.

în sfîrșit, agenția V.N.A. infor
mează că la Centrul de primire a 
ofițerilor superiori și generalilor fos
tei armate marionetă din Saigon 
s-au prezentat 25 de foști generali. 
După cum relevă ziarul „Nhan Dan", 
generalul Le Minh Dao, fost coman
dant de divizie și comandant șef al 
unei provincii în cadrul armatei 
marionetă, a declarat corespondenți
lor de presă următoarele : „De mul
tă vreme, eu știam că vom fi în-

frînți din cauza situației noastre 
strategice lamentabile. Poporul nu 
ne susținea, regimul nostru social era 
atît de 
aprilie 
spaimă, 
la mine 
cund la 
la etajul unde mă aflam am văzut 
că luptătorii forțelor de eliberare 
erau, intr-adevăr, omefioși, disctffli- 
nați, că populația îi primea cu bucu
rie".

BELGRAD 12 — Corespondentul 
nostru transmite : La Belgrad a avut 
loc ședința a XXXII-a a Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, prezidată de 
președintele Iosip Broz Tito.

Prezidiul a ales pe dr. Vladimir 
Bakarici in funcția de vicepreședinte 
al acestui organ. Potrivit prevederi
lor constituției, funcția de vicepre
ședinte al prezidiului este ocupată, 
pe timp de un an, alternativ de cîte 
un membru din fiecare republică. 
Vladimir Bakarici înlocuiește în a- 
ceastă funcție pe Petar Stambolici, 
membru în prezidiu din partea Ser
biei.

VIZITA LUI A. KOSÎGHIN 
IN LIBIA

TRIPOLI 12 (Agerpres). — Luni 
au început, la Tripoli, convorbirile 
dintre Abdel Salam Jalloud, primul 
ministru al Republicii Arabe Libiene, 
și Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., care a 
sosit într-o vizită oficială în această 
țară.

și de imoral. La 30 
cuprins de o mare 

avut curaj să rămin 
m-am dus să mă as-

corupt 
eram 

N-am 
acasă, 
unul din prietenii mei. De Plenara C. C.

al P U. P

Pales- 
(Parlamentul palestinean).

★
comunicat militar difuzat la 
informează că, în noaptea de

Un 
Beirut 
duminică spre luni, un detașament 
israelian de infanterie a pătruns în 
satele de frontieră Yarin, Bint Jbeil 
și Aita al Chaab, din sudul Libanu
lui, și au răpit șase persoane liba
neze. In dursul după-amiezii de luni, 
o persoana a fost eliberată. Comu
nicatul menționează că o vedetă is
raeliană a pătruns în apele terito
riale ale Libanului, dar focul artile
riei libaneze a obligat-o să se re
tragă.

Acord cu privire la stabilirea 
de relații oficiale intre

R.P. Chineză și Piața comună
PEKIN (Agerpres). — Republica 

Populară Chineză și Piața comună 
au realizat un acord cu privire la 
stabilirea de relații oficiale între cele 
două părți — informează agenția 
China Nouă. Această hotărîre a fost 
anunțată la încheierea vizitei între
prinse la Pekin de Christopher Soa- 
mes, vicepreședinte al Comisiei 
ței comune. în timpul șederii 
Pekin, Christopher Soames a 
primit de premierul Consiliului 
Stat al R.P. Chineze. Ciu En-lai, de 
vicepremierul Consiliului de Stat, Li 
Sien-nien, și a avut convorbiri cu 
ministrul afacerilor externe, Ciao 
Kuan-hua.- S-a efectuat o trecere în 
revistă a unor probleme internațio
nale și au fost analizate relațiile din
tre R.P. Chineză și C.E.E.

Agenția China Nouă precizează că 
guvernul chinez a decis să-și acredi
teze un reprezentant pe lîngă Piața 
comună.

Pie- 
la 

fost 
de

agențiile de presă transmit

★
Peste 50 000 de persoane au parti

cipat, duminică, la o manifestație Ia 
New York, consacrată celebrării în
cheierii războiului in Vietnam și 
Cambodgia. Participanții, în majori
tate veterani ai marșurilor împotri
va războiului, organizate în ultimii 
zece ani în S.U.A., purtau drapele 
și banderole și intonau cîntece din 
folclorul vietnamez.

★
Noua Zeelandă a recunoscut Gu

vernul Revoluționar Provizoriu 
Republicii Vietnamului de Sud.

al

Schimbări în guvernul laoțian
VIENTIANE 12 (Agerpres). — „De

oarece ministrul apărării naționale, 
Sisouk Na Champassak, și-a dat de
misia, secretarul de stat, generalul 
Khamouane Boupha, și-a asumat 
răspunderea forțelor armate regalfe. 
Drept urmare, toți generalii, ofițerii, 
subofițerii și soldații sînt puși sub 
ordinele sale directe" — se arată în- 
tr-un comunicat semnat de primul 
ministru al guvernului provizoriu de 
uniune națională din Laos, Suvanna 
Fuma, preluat de Agenția France 
Presse. Această decizie, precizează

agenția, face 
tea supremă 
de coaliție asupra forțelor armate 
regale in competența unui membru 
al. Frontului Patriotic Laoțian.

Totodată, premierul Suvanna Fuma 
a adresat, luni dimineața, un apel că
tre populația laoțiană. îndemnînd-o 
la calm. Situația generală a țării nu 
s-ă deteriorat, a spus Suvanna Fuma, 
guvernul nu și-a modificat nici po
ziția sa, nici politica sa și continuă 
să aplice Acordul de lâ Vientiane și 
protocolul său. »

CAIRO

să fie trecută autorita- 
exercitată de guvernul

Corespondentul
La 12 mai s-a 

Plenara a

VARȘOVIA 12 — 
Agerpres transmite : 
desfășurat la Varșovia 
17-a a C.C. al P.M.U.P., consacrată 
examinării „Direcțiilor de perfecțio
nare continuă a funcționării organe
lor și administrației locale".

Din însărcinarea Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., premierul Piotr 
Jaroșzewicz a prezentat proiectul 
celei de-a treia etape a reformei or
ganelor și administrației locale. In 
continuare, E. Babiuch, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a prezentat actualele sar
cini ale instanțelor și organizațiilor 
de partid în realizarea concepției de 
reorganizare a organelor locale și a 
reformei împărțirii teritoriale a țării.

Plenara a adoptat o hotărîre care 
aprobă pe deplin prevederile refor
mei propuse. In ultima parte a lu
crărilor plenarei a luat cuvîntul Ște
fan Olszowski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., ministrul 
afacerilor externe, care a prezentat 
o informare asupra situației inter
naționale și a politicii externe a 
R. P. Polone.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul Edward Gierek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P.

Ministrul minelor, petro
lului și geologiei din Româ
nia, Bujor Almășan, aflat în vizită 
în Kuweit, a avut o întrevedere de 
lucru cu ministrul petrolului, Abdel 
Mouttaleb Kazimi. Au fost stabilite 
căi și posibilități de cooperare reci
proc avantajoase în domeniul petro
lului. Ministrul român a avut, tot
odată, convorbiri cu ministrul finan
țelor, Abdel Rahman Al-Atiki.

Președintele Portugaliei, 
Francisco da Costa Gomes, a primit 
pe conducătorii centralei sindicale u- 
nice a oamenilor muncii portughezi 
— INTERSINDICALA. Cu acest pri
lej, au fost abordate probleme pri
vind participarea oamenilor muncii 
la „bătălia producției", menită să 
ducă la sporirea volumului produc
ției de bunuri materiale, la creșterea 
productivității muncii, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și creșterea 
rentabilității producției.

In R. P. Ungară au intrat în 
vigoare noi norme privind consumul 
de carburant al automobilelor aflate 
în proprietatea statului. Totodată, 
s-a fixat o limită mai strictă pen
tru numărul de kilometri pe care 
pot să-l efectueze anual aceste au
tovehicule, respectiva cifră fiind re
dusă cu 10 la sută față de cea co-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
RIO DE JANEIRO

Ample proiecte de dezvoltare
a construcțiilor urbane

In timn ce de-a lun
gul Canalului de 
Suez se desfășoară in
tense lucrări de cură
țire și reamenajare 
pentru redeschiderea 
sa la 5 iunie. Minis
terul Locuințelor și 
Reconstrucției depune 
eforturi susținute în 
vederea accelerării re
facerii regiunilor de 
est și a dezvoltării 
tuturor orașelor țării. 
Ca expresie a acestei 
preocupări, recent la 
Cairo a avut loc o 
conferință internațio
nală consacrată pro
blemei construcțiilor, 
la care au luat parte 
aproape 300 de specia
liști. Lucrările reuniu
nii au prilejuit 
interesant schimb 
păreri cu privire 
cele mai moderne
mai rapide proaedee 
de construcție. Rele- 
vînd interesul deosebit 
pe care-1 manifestă 
Egiptul pentru dezvol
tarea construcțiilor ur
bane, pentru extinde
rea colaborării cu alte

un 
de 
la 
Și

țări în acest domeniu, 
ministrul egiptean al 
locuințelor si recon
strucției, Osman Ah
med Osman, a ară
tat că pentru anul 
1975 urmează a fi ri
dicate 27 000 de apar
tamente în diferite re
giuni ale țării, inclusiv 
in zona Canalului de 
Suez, unde au și fost 
obținute o serie de 
rezultate importante. 
Circa 6 000 din cele 
13 000 de locuințe care 
urmează să fie con
struite la Suez, Isma- 
ilia și Port Said au și 
fost terminate. Nume
roase altele 
gata pînă la 
anului.

Preocuparea
taților egiptene pentru 
selecționarea și apli
carea unor procedee 
rapide de construcție 
este dictată nu numai 
de necesitatea
cerii regiunilor afec
tate de război. Ea este 
strîns legată și de pro
fundele schimbări de
mografice și sociale pe

vor fi 
sfirșitul

autori-

Societățile „multinaționale"
in atenția parlamentului

respunzătoare anului trecut. După 
cum relatează agenția M.T.I., prin 
aplicarea noilor măsuri se prevede 
economisirea unei cantități de 10 
milioane litri de benzină anual.

SecreHorul general al
O.N.U., Kurt Waldheim, s-a pro
nunțat într-un interviu 
„decolonizare economică" 
Vechea ordine economică,
niat Waldheim, s-a perimat chiar și 
pentru țările bogate.

pentru o 
a lumii, 
a subli-

Un acord comercial între 
Piața comună și Israel8 fost 
semnat duminică, la Bruxelles. Ur- 
mînd să intre în vigoare la 1 iulie 
a.c., acordul prevede reducerea pro
gresivă a taxelor vamale percepute 
de către „cei nouă" asupra produ
selor industriale și agricole impor
tate din Israel și măsuri similare 
privind produsele C.E.E. pe piața 
israeliană.

Festivalul muzical inter
national „Primăvara Ia Fra
ga", aflat la a 30-a ediție — a în
ceput luni în capitala Cehoslovaciei. 
Arta muzicală interpretativă a țării 
noastre va fi reprezentată de pianis
tul Valentin Gheorghiu.

Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei 
treprinse în R. P. Chineză de o 
legație a Partidului Socialist din 
ponia, condusă de Tomomi Narita, 
președintele Comitetului ~ 
Executiv al partidului, la invitația 
Asociației de prietenie China-Japo- 
nia, relevă că în timpul convorbirilor 
s-a procedat ia un schimb de vederi 
cu privire Ia situația internațională 
și probleme de interes comun.

în- 
de- 
Ja-

Central

refa-

care le-a cunoscut 
țara în decursul ulti
milor ani. La ora ac
tuală, populația Egip
tului se ridică la cir
ca 37 milioane de lo
cuitori. Numeroase a- 
șezări urbane, în frun
te cu capitala, cunosc 
un proces de creștere 
rapidă a populației 
(Cairo are peste 8 mi
lioane de locuitori, iar 
Alexandria — aproa
pe 3 milioane), ceea ce 
ridică drept sarcină de 
primă urgență accele
rarea construcției de 
locuințe, realizarea lor 
la prețuri cît mai ief
tine, prin utilizarea 
experienței altor țări. 
Planurile de perspec
tivă în această direcție 
prevăd introducerea 
pe scară largă a „fa
bricilor de case" din 
elemente prefabrica
te, a căror producție 
urmează 
100 000 de
an.

să atingă 
locuințe pe

Nicolae N. LUPU

Conducerea partidu
lui guvernamental „A- 
lianța renovatoare" s-a 
întrunit recent pen
tru a lua in discu
ție două importante 
documente : proiectul 
de program al partidu
lui și un .plan de ac
țiune", ambele urmind 
să fie supuse apoi spre 
aprobare „Convenției 
naționale", ce se va în
truni în luna septem
brie.

între obiectivele in
cluse in programul par
tidului in domeniul 
economic se numără 
creșterea produsului 
ințern brut, combate
rea inflației, asigura
rea echilibrului bu
getar, dezvoltarea mai 
intensă a regiunii din 
nord-est, ca și a altor 
zone rămase in urmă, 
cum sînt cele din A- 
mazonia șl centru-vest. 
Pe plan social, obiec
tivele programului vi
zează creșterea numă
rului de locuri de 
muncă. îmbunătățirea 
politicii salariate și 
stimularea construcții
lor de locuințe pentru 
populația cu venituri 
mici.

Preocupările de a a- 
sigura un cadru adec
vat dezvoltării in ritm 
susținut a economiei 
braziliene s-au reflec
tat, in ultimul timp, și 
în anumite tendințe de 
reformulare a pozițiilor 
fată de capitalul străin.

în această privință, 
de un larg ecou 
rindurile opiniei 
blice s-a bucurat 
țiativa de a se 
stitui o comisie 
lamentară 
cu investigarea activi
tății „societăților mul
tinaționale" care ope
rează pe teritoriul Bra
ziliei. în favoarea a- 
cestei inițiative se pro
nunță tot 
exponehți 
litice și 
susținători 
prezența 
străin poate fi accep
tată numai in forme 
și proporții care să ser
vească intereselor de 
dezvoltare a economiei 
naționale „Investiga
rea activităților socie
tăților multinaționale 
de către o comisie par
lamentară este opor
tună — a declarat re
vistei „Veja" președin-

in 
pu- 
ini- 

con- 
par- 

insărcinată

mai mulți 
ai vieții po- 
economice, 
ai tezei că 
capitalului

tele senatului, Josă 
Magalhaer Pinto. 
«Multinaționalele» nu 
sînt numai o proble
mă braziliană, ci o 
problemă a întregii 
lumi. Cu atît mai mult 
este necesară o legis
lație care să evite a- 
buzurile acestor socie
tăți".

Faptul că studierea 
unei asemenea pro
bleme importante ar 
urma să fie încredin
țată Congresului na
țional vine să sublini
eze, după părerea ob
servatorilor, intenții
le puterii executive de 
a crea un cadru mai 
favorabil participării 
parlamentului la viața 
națională Pe această 
linie se înscrie, între 
altele, practica, de da
tă relativ recentă, ca 
titularii de ministere 
să facă expuneri in 
comisiile parlamentu
lui asupra probleme
lor de interes deosebit 
pentru viața politică, 
economică și socială.

PREGĂTIRI
COSMICE „SOIUZ“

12 (Agerpres). — Pre-MOSCOVA
gătirile pentru zborul comun al na
velor cosmice sovietică și americană 
„Șoiuz" și „Apollo" intră în faza fi
nală — relatează agenția T.A.S.S. 
Astfel, în perioada care a rămas pî- 
nă la 21 mai vor continua antrena
mentele centrelor de dirijare a zbo
rului din U.R.S.S. și S.U.A. In cursul 
acestor antrenamente va fi continua
tă, cu participarea echipajelor inte
resate, punerea la punct a acțiuni
lor conjugate ale celor două centre. 
Vor fi, astfel, examinate, acțiunile 
echipajelor și ale personalului cen
trelor in momentul lansării, al apro-

Valentin 
PAUNESCU

K
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București. Piața SclntelL

Primul congres al inte
lectualității din Portugalia 
a luat sfîrșit la Lisabona. Congresul 
s-a desfășurat sub semnul unității 
intelectualității portugheze și partici
pării sale active la campania pentru 
ridicarea nivelului politic și de cul
tură al maselor. Luînd cuvîntul în 
fața participanților, primul ministru 
al Portugaliei, Vasco Gonqalves, a a- 
dresat intelectualității apelul de a 
participa la crearea unei culturi pen
tru popor.

Consiliul de conducere 
al Uniunii Creștin Demo
crate ~ principalul partid de 
opoziție din R.F.G. — l-a desemnat, 
luni, în unanimitate, pe Helmut 
Kohl candidat al partidului în alege
rile pentru postul de cancelar fede
ral, programate în 1976.

Teatrul de păpuși din 
CraiOVa care întreprinde un tur
neu în R. A. Egipt, a prezentat cinci 
spectacole pe scena Teatrului de pă
puși din Cairo, înregistrînd un deo
sebit succes.

La Bissau au loc convorbiri 
între reprezentanți guvernamentali 
ai Guineei-Bissau și o delegație gu
vernamentală portugheză privind 
probleme legate de semnarea unui 
acord general de prietenie și colabo
rare între cele două țări.

Sesiunea Parlamentului 
indian și~a încheiat lucrările, după 
ample dezbateri, asupra unor măsuri 
legislative preconizate de guvern 
privind dezvoltarea economico-so- 
cială și orientarea activității admi
nistrative și politice în etapa ur
mătoare.

Șl „APOLLO*
pierii și al joncțiunii celor două na
ve spațiale, precum și în perioada 
trecerii echipajelor dintr-o navă in 
cealaltă și în etapa de activitate 
conjugată a echipajelor sovietic și 
american. La antrenamente participă 
primul și cel de-al doilea echipaj al 
navelor „Soiuz" și „Apollo".

In intervalul care a rămas pînă la 
19 mai, pe cosmodromul sovietic 
Baikonur vor avea loc, cu participa
rea unor specialiști americarti, expe
rimente premergătoare zborului, în 
cursul cărora vor fi testate unele 
sisteme din componența navei spa
țiale „Soiuz".

DIN ȘTIRILE DE DUMINICĂ
• O înțelegere reciprocă privind formula de abrogare a politicii 

de blocadă economică impusă de S.U.A. împotriva Cubei a fost anun
țată într-o declarație făcută presei de secretarul Departamentului de 
Stat, H. Kissinger.

• „Folosirea petrolului pentru binele omenirii", 
au început la Tokio lucrările Congresului mondial 
care participă 5 000 de specialiști din peste 70 de 
România.

sub această deviză 
al petrolului, la 

țări, între care și

de Nord, în urma• Un nou val de atentate a izbucnit în Irlanda i„ L. ____
căruia un polițist a fost ucis și mai multe persoane rănite ; s-au în
registrat importante pagube materiale.

DE PRETUTINDENI
• SEISMOGRAF SUB

MARIN. Pentru prima oară, 
cutremure submarine de mică 
intensitate pot fi înregistrate a- 
cum direct și în mod automat, 
cu ajutorul unui aparat în sub- 
mersiune, construit de experții 
americani. Aparatul, care cintă- 
rește 250 kg, este lansat de pe 
un vas, ancorîndu-se automat 
de fundul mării. Echipamentul 
său electronic înregistrează data 
și ora producerii, precum și in
tensitatea cutremurelor. Infor
mațiile sînt codificate și înre
gistrate pe o bandă de magneto
fon. Aparatul poate rămîne 30 
de zile sub apă și reține pînă 
la 1 000 de mișcări telurice.

• SECRETUL TURNU
LUI BABEL. Proiectele de 
reconstrucție a vestitului turn 
Babei se află într-un sta
diu înaintat. Arheologii și is
toricii știu, de altfel, destul de, 
bine cum arăta vechiul oraș Ba- 
bilon. Nu se știe însă un lucru, 
deși experimentări se fac de 
mult : cum se fabricau cărămi
zile din care a fost construit fai
mosul turn. Se știe doar că a- 
ceste cărămizi erau viu colora
te și nu se spărgeau sub lovi
turile de ciocan.

• LEXICON MUZICAL. 
La Stockholm, în editura „Șohl- 
man", a apărut primul volum al 
unui lexicon muzical care va fi 
alcătuit din cinci volume, avînd, 
în total, 3 500 de pagini. Noua 
lucrare, a cărei elaborare a fost 
începută acum trei ani, va fi ter
minată în 1976. Lexiconul va cu
prinde 17 000 de cuvinte-titlu 
și circa 7 000 de ilustrații și se 
va referi atît la muzica clasică, 
cit și la cea ușoară.

• „CLEI" CHIRURGI
CAL. In ultima vreme, chirur
gii polonezi aplică pe scară tot 
mai largă metoda de sudare a 
rănilor cu ajutorul cleiului sin
tetic cianoacrilic și a membrane
lor colagene, ambele inventate 
de un colectiv al Academiei mi
litare de medicină din Polonia. 
După ce rana este curățată, se 
aplică prin stropire ușoară cle
iul, apoi pansamentul din cola
gen (membrană de albumină ob
ținută din țesut animal), care în 
contact cu suprafața umedă a- 
deră perfect, avînd, totodată, a- 
vantajul unei elasticități ' ase
mănătoare epiteliului. Cleiul și 
colagenul înlocuiesc complicata 
operație de coasere și prindere 
a copcilor și nu lasă cicatrice. 
Aceeași metodă se aplică la su
dura organelor interne moi, cum 
sînt ficatul, splina. în chirurgia 
plastică facială, pentru tratarea 
rănilor pe cornee etc.

• RECLAMĂ NOCIVĂ. 
Potrivit unei statistici publi
cate* în R.F.G., cetățenii vest- 
germani cheltuiesc, pe an, pen
tru produse din tutun și băuturi 
alcoolice 46 miliarde de mărci, 
ceea ce depășește mai bine de 
trei ori bugetul anual al Mi
nisterului federal al Sănătății. 
Constatînd acest fapt, Direcția 
asigurărilor sociale a elaborat o 
serie de recomandări, inclusiv 
interzicerea oricărei reclame 
pentru țigări și băuturi alcoolice.

' • TRADIȚIE ABANDO
NATĂ. Marina britanică a fost 
nevoită să renunțe la una din 
tradițiile sale cele mai vechi : 
prezența unor pisici la bord. Un 
ordin al Ministerului Apărării 
britanic stabilește că, în virtu
tea noilor măsuri privind apă
rarea împotriva turbării, se 
interzice prezența pisicilor pe 
navele militare. Tradiția de a 
ține pisici, dar și alte animale, 
pe navele marinei britanice da
tează din secolul al XVIII-lea. 
Pe atunci ele serveau nu numai 
ca mijloc principal de comba
tere a șobolanilor, ci, la caz de 
nevoie, și ca rezervă de... carne 
proaspătă.

• SENTINȚA: 5005 
ANI ÎNCHISOARE. Curtea 
de Apel a statului Texas a con
firmat o sentință de 5005 ani 
închisoare, pronunțată în 1972 
împotriva unui individ vinovat 
de răpirea unei femei din Dal
las, pe care a eliberat-o apoi 
contra sumei de 250 000 de do
lari. Curtea de Apel a declarat 
că sentința se încadrează în le
gile statului.

• ESCALADARE CU 
VICTIME IN HIMALAYA. 
Cei doi alpiniști britanici care 
fuseseră dați dispăruți, vi
neri, pe Muntele Nuptse din 
masivul Himalaya (Nepal), 
și-au pierdut viața din cauza 
căderilor de pietre, s-a anunțat, 
duminică seara, la Londra. Co
mandantul Francis Owen și 
căpitanul Richard Summerton 
făceau parte dintr-un grup de 
24 alpiniști, format din ofițeri, 
soldați ai armatei britanice, 
care se antrenau pe pantele 
muntelui în vederea escaladă
rii, anul viitor, a vîrfului Eve
rest. După cum se anunțase, la 
7 mai, cei doi reușiseră cuceri
rea piscului Nuptse — înalt de 
7 789 metri — pe versantul său 
sudic, fără folosirea măștilor 
de oxigen.

• INCENDIU DEVAS
TATOR. Peste 3 000 de hec
tare de pădure din statul Mi
chigan au fost devastate de un 
incendiu, apreciat a fi cel mai 
puternic din ultimii 7 ani în a- 
ceastă zonă. Pagubele produse 
de foc sînt estimate la mai 
multe milioane de dolari. în 
unele localități, autoritățile au 
dispus evacuarea populației.
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