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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul afacerilor externe 

și cooperării al Republicii Gaboneze

sub auspiciile bunelor relații de colaborare româno-olaodeze, ieri a început

Vizita în România a Maiestății Sale 
regina luliana a Olandei și a Alteței Sale 

Regale prințul Bernhard

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți dimi
neața, pe ministrul afacerilor ex
terne și cooperării al Republicii Ga
boneze, Paul Okumba D’Okwatsegue, 
care face o vizită oficială în țara 
noastră.

La întrevedere a participat George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Mulțumind șefului statului român 
pentru cinstea de a-1 fi primit, oas
petele a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut frățesc din 
partea președintelui Republicii Ga
boneze, Albert Bernard Bongo, a 
guvernului, Partidului Democrat și 
poporului gabonez. Ministrul gabo- 
nez a arătat că îi revine plăcuta în
sărcinare de a fi mesagerul senti
mentelor de profundă considerație 
pe care președintele Albert Bernard 
Bongo le nutrește față de activitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, con
sacrată propășirii României socialis
te, promovării spiritului de pace și 
cooperare intre popoare. Ministrul 
gabonez a arătat că președintele Re-

4B 
publici! Gaboneze așteaptă cu mult 
interes apropiata vizită în România, 
convorbirile pe care le va avea cu 
președintele Nicolae Ceaușescu — un 
nou prilej de întărire a bunelor ra
porturi dintre cele două țări și po
poare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru salutul a- 
dresat și simțămintele exprimate, 
subliniind că ele ilustrează relațiile 
prietenești dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, dorința de a ex
tinde și dezvolta aceste raporturi. 
Șeful statului român a rugat 
pe oaspete să transmită președintelui 
Albert Bernard Bongo un salut fră
țesc, iar guvernului și poporului ga
bonez cele mai bune urări de bună
stare și fericire din partea guver
nului și a poporului român. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subliniat, la 
rîndul său, că așteaptă cu multă plă
cere vizita președintelui Republicii 
Gaboneze în România, cu convinge
rea că aceasta va prilejui atît o cu
noaștere a preocupărilor și activității 
poporului român, cît și un schimb 
rodnic de vederi consacrat extinderii

cooperării dintre cele două țări, par
tide și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
ministrul gabonez au abordat, în 
cursul întrevederii, probleme privind 
evoluția actuală și în perspectivă a 
relațiilor bilaterale. Convorbirea a 
relevat satisfacția comună față de 
dezvoltarea, în diverse domenii, a 
raporturilor dintre România și Repu
blica Gaboneză, precum și hotărirea 
celor două țări de a amplifica conlu
crarea dintre ele, pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultural, 
în folosul și spre binele ambelor po
poare, al cauzei colaborării și înțele
gerii în lume.

în același timp, s-a evidențiat ne
cesitatea întăririi colaborării și soli
darității țărilor în curs de dezvoltare, 
țărilor mici și mijlocii, a țărilor ne
aliniate, pentru a-și aduce întreaga 
lor contribuție la soluționarea pro
blemelor complexe ale contempora
neității în interesul tuturor popoare
lor, pentru o nouă ordine economică 
și politică internațională, pentru o 
lume mai bună, mai dreaptă.

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

La invitația președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, marți după-amiază au sosit 
în Capitală, într-o vizită oficială in țara noastră. 
Maiestatea Sa regina luliana și Alteța Sa Regală 
Bernhard, prințul Țărilor de Jos.

După vizita oficială in Olanda a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
care a avut loc in urmă cu doi ani, această nouă 
întîlnire la înalt nivel, așteptată cu interes și sa
lutată cu multă cordialitate de opinia publică din 
țara noastră, se înscrie ca un moment de deose
bită însemnătate în contextul bunelor raporturi ro- 
mâno-olandeze. care cunosc o fructuoasă dezvol
tare pe multiple planuri, corespunzător aspirațiilor 
și intereselor celor două țări și popoare, cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii in Europa și în în
treaga lume.

Ceremonia sosirii a avut loc pe aeroportul 
Otopeni.

Pe frontispiciul aerogării erau arborate drapelele 
de stat ale României și Olandei care încadrau por
tretele președintelui Nicolae Ceaușescu și Maiestă
ții Sale regina luliana. Pe mari panouri se aflau 
înscrise urările : „Bun sosit în Republica Socialistă 
România Maiestății Sale regina luliana și Alteței 
Sale Regale Bernhard, prințul Țărilor de Jos !“, 
„Să se Întărească prietenia și colaborarea dintre 
România și Olanda, în interesul ambelor noastre 
popoare, al cauzei păcii și cooperării internațio
nale !“

La ora 15,30, aeronava cu care au călătorit inalții 
oaspeți a aterizat.

La coborîrea din avion, Maiestatea Sa regina 
luliana și Alteța Sa Regală Bernhard, prințul Ță
rilor de Jos, au fost salutați cu cordialitate de 
președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

In întimpinare, la scara avionului au venit Manea 
Mănescu, primul ministru al guvernului, Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guvernului, George 
Macovescu, ministrul afacerilor externe.
(Continuare in pag. a III-a)

VIZITĂ PROTOCOLARĂ

A apărut:

Maiestatea Sa regina luliana și 
Alteța Sa Regală Bernhard, prințul 
Țărilor de Jos, au făcut marți 
seara o vizită protocolară președinte
lui Republicii Socialiste România,

tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tova
rășei Elena Ceaușescu.

în timpul convorbirii, ce a avut Ioc 
cu acest prilej, a fost evocată cu mul
tă plăcere vizita pe care președintele

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut-o în Olanda, in 
aprilie 1973. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa regina 
luliana, tovarășa Elena Ceaușescu și 
Alteța Sa Regală Bernhard, prințul

Țărilor de Jos, șl-au exprimat satis
facția pentru această reîntilnire ce 
ilustrează bunele raporturi statornici
te între România și Olanda.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
ambianță de caldă cordialitate.

COMUNICAT 
COMUN 

cu privire la vizita oficială 
de prietenie in Republica 

Socialistă România 
a tovarășului Saddam Hussein 
secretar general adjunct al Conducerii 
regionale a Partidului Socialist Arab Baas, 
vicepreședintele Consiliului Comandamentului 

Revoluției din Republica Irak
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Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la adunarea festivă din Capitală 
cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la 
victoria asupra fascismului și a 

98 de ani de la cucerirea 
independenței de stat a României

- 9 mai 1975 —

EDITURA POLITICĂ

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu in onoarea 
reginei luliana și a prințului Bernhard

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, marți seara, un 
dineu oficial în onoarea Maiestății 
Sale regina luliana și Alteței Sale 
Regale Bernhard, prințul Țărilor de 
Jos.

La dineu au participat tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan 
Voi tec, Ion Gheorghe Maurer,

Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan An
drei, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Va- 
sile Patilineț, Mihai Marinescu, vice
prim-ministru al guvernului, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, și alți membri ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen

trale, personalități ale vieții econo
mice, științifice și culturale, precum 
și ambasadorul țării noastre la Haga.

Au luat parte E. L. Sweerts de 
Landas Wyborgh, prima doamnă de 
onoare a Maiestății Sale regina, A. A. 
M. Van Agt, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru al 
justiției, J. J. L. Van Lynden, mare
(Continuare in pag. a III-a)

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Maiestate,
Alteța Voastră Regală,
Doamnelor și domnilor,
îmi face o deosebită plăcere să vă avem ca oaspeți ai 

României și să vă adresăm, in numele soției șî al meu, 
o călduroasă urare de bun venit in țara noastră, in care 
dorim să vă simțiți cit mai bine.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am 
făcut-o în primăvara anului 1973 în Olanda, de primirea 
și ospitalitatea de care m-am bucurat in tot timpul șe
derii în frumoasa dumneavoastră țară. Cu prilejul vizi
tei, al intilnirilor pe care le-am avut, am putut cunoaște 
și aprecia talentul și realizările poporului olandez, preo
cuparea sa de a-și făuri o viață demnă, civilizată. Con
vorbirile purtate, precum și Declarația solemnă semnată 
in cadrul vizitei au pus, după convingerea noastră, te
melii trainice dezvoltării pe multiple planuri a tradi
ționalelor raporturi româno-olandeze.

Constatăm cu satisfacție că relațiile politice, econo
mice, tehnico-științifice dintre România și Olanda au 
cunoscut o dezvoltare continuă, volumul schimburilor

(Continuare in pag. a III-a)

Toastul Maiestății Sale 
regina luliana

Domnule Președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor.
Poporul român este vestit pentru ospitalitatea sa, 

care constituie una din însușirile sale cele mai mar
cante. De aceea amabilele Domniei Voastre cuvinte de 
bun sosit capătă o semnificație și mai adincă. Poporal 
olandez va ști să prețuiască calda primire ce ne-o re
zervați

Cuvîntarea dumneavoastră temeinic chibzuită, domnu
le președinte, este pe cît de demnă de admirație, pe atit 
de interesantă și ne readuce in amintire impresia de 
cordialitate pe care au lăsat-o tuturor cuvintele ce 
le-ați rostit cu prilejul vizitei pe care ați făcut-o in 
Olanda, in 1973. O vizită de care nc amintim cu plăcere 
și pe care am știut și știm s-o prețuim.

îmbucurător este faptul că relațiile Intre popoare
le noastre se dezvoltă intr-o măsură din ce in ce 
mai mare. încă din timpul vizitei Domniei Voastre, am 
putut constata cum se înmulțeau contactele Ia toate ni
velurile, contacte care continuă să se extindă. Numeroși 
turiști olandezi vin an de an să viziteze ineîntătoarea
(Continuare in pag. a III-a) înaintea dineului oficial
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0 importantă cerință a perfecționării muncii politico-educative de masă:

în munca politico-educativă a or
ganizațiilor de partid desfășurată în 
sprijinul producției, agitația vizua
lă ocupă un loc deosebit de impor
tant. Ea este chemată să contribuie 
la popularizarea cu promptitudine și 
operativitate a exemplelor înainta
te, a sarcinilor de perspectivă și „la 
zi" ce revin fiecărui colectiv pentru 
îndeplinirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, a angajamentelor asumate 
în vederea devansării cincinalului, 
implicit la mobilizarea colectivelor 
și întărirea climatului de muncă res
ponsabilă. Folosirea tot mai frecven
tă, alături de îndemnurile înscrise pe 
panouri, a unor grafice sau afișe, a 
unor fotogazete și fotoexpozițil, pro
iectarea unor diapozitive și produc
ții ale cinecluburilor evidențiază 
preocupările a numeroase organiza
ții de partid de a folosi metode și 
mijloace diverse pentru a asigura o 
agitație vizuală proaspătă, eficientă, 
convingătoare. Amintind in acest 
sens — dintre variatele inițiative ale 
organizațiilor de partid — „panourile 
de numărătoare inversă" — care in
dică realizarea sistematică, înainte de 
termen, a sarcinilor cuprinse în pla
nul cincinal, „televizoarele" — dis
pozitive care derulează „telecronici" 
ale muncii și vieții unui anumit co
lectiv, panourile de economii — ade
vărate „conturi" ale 
dezvoltării spiritului 
amintim, evident, doar 
tive din ultimul timp.

Recent, cu prilejul unui raid-an- 
chetă în mai multe județe am con
semnat citeva din preocupările or
ganelor și organizațiilor de partid 
privind conceperea și organizarea 
agitației vizuale. Un prim popas la 
întreprinderea „Independența" din 
Sibiu. La intrare, o lozincă de di
mensiune apreciabilă, așezată pe o 
jumătate din peretele exterior al 
secției mecanică III, reține oricui 
privirea : „Nici un gram de metal 
în plus, nici, un gram de metal pier
dut". Ea exprimă un angajament 
luat de acest colectiv încă în 1968 și 
care se menține în atenție metodic, 
prin panouri, afișe, grafice, articole 
publicate la gazetele de perete etc. 
Periodic, comitetul de partid din în
treprindere, In cadrul unor plenare 
cu activul, examinează rezultatele 
concrete ale dezvoltării spiritului de 
economie. Pentru a face cît mai 
elocvente aceste analize, comitetul 
recurge la alte mijloace ale agitației 
vizuale — expoziții ale pieselor de 
calitate ireproșabilă, puse față în

rezul țațelor 
gospodăresc, 

cîteva iniția-

Pe terenurile Institutului de oercetdrl pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea se lucreazâ Intens la 
întreținerea semdnâturllor de porumb și alte culturi de primâvarâ

Cum se organizează, cum lucrează 
și cum este retribuită

ECHIPA MIXTĂ DE COOPERATORI 
Șl MECANIZATORI4

Acum, Ia lucrările de Întreținere 
a culturilor, intră din plin in acțiune 
echipele mixte de cooperatori și 
mecanizatori. Aceste formații exe
cută toate operațiunile, inclusiv re
coltarea, iar retribuirea se face in 
acord global. Unitățile care au apli
cat această formă de organizare au 
obținut rezultate superioare. Explica
bil de ce. Munca in echipe mixte 
permite folosirea rațională a forței 
da muncă și repartizarea echitabilă 
a veniturilor intre participant!! la 
muncă. Totodată, crește răspunderea 
și spiritul gospodăresc al cooperato
rilor și mecanizatorilor. Anul acesta 
în județul Prahova funcționează 
peste 400 formațiuni de cooperatori 
și mecanizatori care lucrează aproa
pe 80 la sută din suprafața cu culturi 
prășitoare. Modul cum se muncește 
acum, rezultatele obținute permit să 
se tragă unele concluzii.

Echipa mixtă de cooperatori șl . 
mecanizatori este concepută ca o 
formațiune de sine stătătoare In ca
drul fermei, cu plan propriu de pro
ducție,căreia i se delimitează o anu
mită suprafață și structură a cultu
rilor, baza tehnică și materială ne
cesară și care răspunde pe tot ciclul 
de producție de efectuarea întregu
lui volum de lucrări. Formațiunea 
răspunde solidar de realizarea sarci
nilor de plan ce-i revin. Așa, de 
exemplu, cele 649 ha ale fermei nr. 1 
ale cooperativei agricole Albești au 
fost repartizate, in mod egal, pe 
două echipe mixte, conduse de meca
nizatorii Ion Petre și Gheorghe Bîr- 
lez. în cadrul echipei, suprafețele au 
fost delimitate pe grupe de coopera
tori și familii. Lucrările se execută 
in grup, in perioadele stabilite de 
șeful fermei și conducerea coopera
tivei. Cu alte cuvinte, echipa organi
zată în acest fel este o formațiune 
de muncă cu răspunderi precise, care 
obligă pe toți membrii ei și pe fie
care in parte să execute întregul 
volum de lucrări de care depinde 
realizarea unor recolte sporite. Așa 
se și explică cum, la cooperativa 
agricolă din Albești, deși timpul a 
fost ploios, prima prașilă la sfecla 
de zahăr și floarea-soarelui s-a în
cheiat pe întreaga suprafață. Din a- 
ceastă săptămină a început prășitul 
porumbului. Cum lucrează mecani
zatorii 7 Fiecare execută prașilele 
mecanice pe terenurile ce le-au fost 
repartizate. Totodată, pornindu-se de

cuptorul de „1 000

roadele inițiati-

față eu rebuturile, planșe conți- 
nind calcule sugestive. Foaia volan
tă „Flacăra", tipărită înainte de șe
dință și difuzată de agitatori, prefa
țează dezbaterile prin sugestii și pro
puneri privind diferitele aspecte ale 
consumului de metal, de energie 
electrică și combustibil.

La atelierul de injecție mase plas
tice din cadrul întreprinderii „Fla
mura roșie" din același oraș, gazeta 
de perete „Progresul" impresionează 
plăcut prin faptul că publică numai 
texte scurte, plasate în contextul 
unor rubrici ca : „Evenimentul zi
lei", „Fruntașii noștri", „Sub nivelul 
posibilităților" etc.

în altă parte a țării, la reputații 
furnaliști de la 
mc" din Hunedoa
ra, prin gazeta de 
perete, colectivul 
este informat „Ia 
zi" despre succe
sele dobîndite în 
întrecerea socia
listă și despre 
vei privind economisirea a 2 kg 
de cocs Ia tona de fontă. în 
spațiul — bine gospodărit — al ace
leiași gazete de perete și-a găsit loc 
și un calendar de lucru, care con
semnează termenele de aplicare a 
propunerilor făcute In adunarea ge
nerală a oamenilor muncii și numele 
celor ce poartă această răspundere. 
Tot la Hunedoara, în Capitală, Sibiu 
și în numeroase alte locuri, la gaze
tele de perete rețin atenția fotocro- 
nicile ce surprind imagini ale unor 
realizări sau neajunsuri, liste ale în- 
tîrziaților etc. O mențiune aparte 
merită publicarea unor caricaturi 
realizate inspirat, cu tact și, evident, 
cu o mare forță de influențare a ce
lor criticați, precum și a celor care 
nu doresc să ajungă In situația de 
a fi criticați. .

Desigur, ar putea fi citate nume
roase alte asemenea exemple care 
pledează pentru o agitație vizuală 
mobilizatoare, realizată în forme 
simple, directe, atractive prin conți
nutul și forma de prezentare. Dar, 
din păcate, în timpul aceluiași raid- 
anchetă am întîlnit lozinci, panouri, 
articole publicate la gazetele de pe
rete învechite, fără contingență cu 
actualitatea sau avind un caracter 
abstract, general, nespecific, Incit ar 
putea fi afișate oricînd și oriunde 
în oricare întreprindere, secție sau 
atelier din țară. Asemenea situații 
denotă un mod superficial șl formal 
de a concepe agitația vizuală.

Dar să concretizăm. Cu prile- 

viața de partid

la necesitatea utilizării cît mal com
plete a tractoarelor și mașinilor agri
cole în tot cursul anului șl a execu
tării la timp a lucrărilor pe întreaga 
suprafață a cooperativei, au fost 
stabilite modalități concrete de în
trajutorare între echipe și chiar în
tre ferme și brigăzi.

Retribuirea muncii membrilor e- 
chipei mixte de mecanizatori și co
operatori se face în acord global, pe 
bază de tarife pe unitate de produs 
sau 1 000 lei producție, proporțional 
cu producția obținută, fără nici o 
plafonare. Este de remarcat faptul 
că retribuirea în acord global se va

Experiențele pozitive 
la întreținerea culturilor 

pledează pentru extinderea 
acestei forme de muncă

face după rezultatele directe ale 
fiecărei echipe tn parte, care îșl va 
primi drepturile independent de re
zultatele celorlalte formațiuni din 
fermă, sau brigadă, iar în cadrul 
echipei sumele fiecărui lucrător vor 
fi stabilite In funcție de participarea 
și rezultatele în producție, obținute 
pe suprafețele angajate. Bunăoară, 
ferma mixtă nr. 2 din cadrul coope
rativei agricole Ceptura are o su
prafață de 400 ha împărțită celor 
două formațiuni mixte care au fie
care, In medie, 80 de cooperatori și 
5 mecanici agricoli. Culturile pe cele 
400 hectare angajate tn acord global 
au următoarea structură : 142 ha 
grtu, 103 ha porumb boabe, 30 ha 
floarea-soarelul, 100 ha vie și 25 ha 
cartofi. Mărimea suprafeței și struc
tura culturilor este aceeași la am
bele echipe. Formațiunii nr. 2, bene
ficiind de un teren mai fertil, 1 s-a 
stabilit o producție medie la hectar 
cu 10 Ia sută mai mare decît celei
lalte echipe. întrucît secția de meca
nizare nu are un set de mașini și 
utilaje pentru fiecare echipă, o 
parte din acestea — combinele de 
recoltat, presele de balotat, mașinile 
de Împrăștiat îngrășăminte și cele 
pentru combaterea dăunătorilor — 
sînt dirijata după necesități de ln-

test întreprins într-o 
întreprinderii „Flamu- 

au
jul unui 

i secție a
ra roșie", 30 de muncitoare 
fost solicitate să răspundă la o în
trebare referitoare la lozinca afișa
tă pe un perete din fața lor. Deloc 
intîmplător, ele n-au avut aproape 
nimic concret de spus întrucît nici 
textul afișat nu le spunea nimic 
nou. La fel de edificatoare în aceas
tă privință ni se pare și faptul că la 
atelierele unității I de la întreprin
derea „Textila" din Cisnădie, cu 
foarte rare excepții, toți cei rugați 
să se refere la conținutul unor lo
zinci au comentat cu interes doar 
textele care reliefau preocupările 
concrete din viața atelierelor. Fap
tele citate, ca și 
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altele mai mult sau 
mai puțin simi
lare, constituie 
argumente pen
tru delimitarea 
clară a obiective
lor agitației vi
zuale de către 

i comitet de partid,fiecare birou sau 
in funcție de sarcinile concrete pe 
care le are in producție fiecare co
lectiv, pentru combaterea oricărei 
tendințe de a concepe agitația ca un 
simplu „decor" al Incintelor de în
treprinderi. Condiția eficienței agi
tației vizuale constă în ancorarea 
puternică in miezul fierbinte al ac
tualității de Ia flecare loc de mun
că, menirea sa fiind aceea de a con
tribui la bunul mers al producției, 
menținînd in atenție obiectivele cele 
mai importante care stau in fața 
unui anumit colectiv și de a-i sti
mula răspunderea și mindrla pentru 
Tealizarea lor, contribuind activ la 
educarea oamenilor, la dezvoltarea 
conștiinței lor socialiste.

Există însă și un alt aspect al pro
blemei pe care o discutăm. Un stu
diu sociologic realizat de organizația 
de partid dintr-o Întreprindere bra- 
șoveană a relevat că 34,7 la sută din 
cei care au răspuns la chestionarul 
difuzat cu acel prilej au considerat 
că organizația respectivă s-a ocupat 
constant de cele mal diverse aspec
te ale procesului de producție, dar 
nu tn aceeași măsură de cultivarea 
atitudinii înaintate față de muncă, 
față de disciplină, avuția societății 
etc. Bineînțeles, considerentele a- 
mintite se referă la o situație parti
culară. Le-am notat totuși fiindcă 
reamintesc anumite carențe, care sa 
reflectă și In preocupările altor bi
rouri sau comitete de partid, inclu
siv In conceperea agitației vizuale

I

ginerul șef al cooperativei 
de secție.

In funcție de tehnologia 
și gradul de mecanizare s-a

«I șeful
aplicată 

„____________________ calculat,
pentru fiecare cultură, valoarea re
tribuției ce revine la hectar în condi
țiile realizării producției planificate 
atit pentru mecanizatori, cît și pen
tru cooperatori. Iată cum s-a pro
cedat, de exemplu, la echipa mixtă 
nr. 2 de la cooperativa agricolă Cep
tura. Pentru cele 60 hectare cu po
rumb boabe, angajate în acord glo
bal, s-a stabilit o producție medie de 
4 000 kg boabe la hectar. Lucrările 
de bază ale solului, fertilizarea, În
treținerea, culturii Intre rînduri și 
transportul se execută cu mijloace 
mecanice, iar manual se fac lucrări
le de întreținere — prășitul pe rind 
— recoltatul și servirea mașinilor. 
Pe baza devizului de lucrări meca
nice și manuale a rezultat o valoare 
a manoperei la hectar de 159,60 lei 
pentru mecanicii agricoli și de 921 
lei pentru cooperatori. Prin înmul
țirea acestor sume cu suprafața to
tală de porumb angajată in acord 
global, rezultă fondurile de retri
buire planificate cooperatorilor șl 
mecanizatorilor din echipă la cultura 
porumbului. în cursul anului, mem
brii echipei primesc 80 la sută din 
partea cuvenită In bani, corespunză
tor volumului de lucrări executate, 
urmînd ca la sfîrșitul anului să pri
mească diferența dintre retribuirea 
cuvenită și avansul încasat. Sint 
multe cooperative agricole — Urlați, 
Vadu-Săpat, Buda-Palanca, Balta 
Doamnei ș.a. — unde prin constitui
rea unor asemenea formațiuni lucră
rile agricole se află Intr-un stadiu 
avansat.

în această perioadă, cînd lucrările 
agricole se află In plină desfășurare, 
cînd este reglementat cadrul organi
zatoric și modalitățile concrete de 
constituire a echipelor mixte, este 
de datoria organizațiilor comunale de 
partid, a organelor agricole județene, 
a specialiștilor să asigure coeziunea 
și unitatea de acțiune a membrilor 
echipei, o dimensionare care, în con
dițiile date, să ducă la o mai intensă 
utilizare a forței de muncă, a bazei 
tehnico-materiale din fiecare coope
rativă, la întărirea spiritului de mun
că In colectiv — condiții esențiale 
pentru obținerea unor recolte mari.

Iosif POP

două
8 din 

ieși-
la furnalul 

intrarea sau 
oamenii citesc pe 

mulțumim, stimați 
i contribuția adusă 

de 
pentru depășirea sarcinilor 

tone de fontă și vă dorim o-

ca un „extras" de cifre furnizate de 
biroul z planificării. Unii tovarăși a- 
firmă că altfel nu se poate realiza 
o agitație vizuală concretă. Expe
riența însă infirmă un asemenea 
punct de vedere. Iată doar 
exemple :

Pe aleea de 
Hunedoara, la 
rea din schimb, 
un panou : „Vă 
tovarăși, pentru _____ _
astăzi la îndeplinirea sarcinilor 
plan, 
cu„. ____ _ ________
dihnă plăcută in mijlocul familiei".

La unitatea a 5-a a întreprinde
rii textile din Cisnădie, unde la 
un moment dat s-au constatat ma
nifestări de indisciplină, de fluctua
ție a forței de muncă în secții și ate
liere, s-au afișat panouri prin care 
se aduce un elogiu (dîndu-se 
exemple concrete), un cuvînt de 
mulțumire acelor muncitoare care 
pe parcursul a zeci de ani n-au avut 
nici o absență, nici o întîrziere. To
tul fiind concret și adus la zi.

Am văzut în ultimul timp la Baia 
Mare, Sighetul Marmației, la Con
stanța, Sibiu și în alte locuri cabi
nete ale muncii politice de masă, 
expoziții ale gazetelor de perete și 
ale celor satirice, fiecare dintre ele 
propunîndu-și evidențierea expe
rienței pozitive în scopul generaliză
rii ei. Din paleta largă de preocu
pări lipsește însă deseori relevarea 
modului în care numeroase organe 
și organizații de partid asigură îm
prospătarea permanentă a agitației 
vizuale. Faptele arătă că este nece
sar să se explice mai temeinic bi
rourilor și comitetelor de partid că 
„reactualizarea" agitației vizuale nu 
înseamnă nici pe de parte — cum se 
mai întîmplă pe alocuri — doar 
schimbarea unor cifre, revopsirea 
sau reamplasarea unor panouri — ci 
efectiv ancorarea în problemele de 
arzătoare actualitate ale colectivului.

Ținînd seama de importanța și 
eficiența ce trebuie să caracterizeze 
această importantă pîrghie a mun
cii politico-educative, vom reveni a- 
supra unor probleme privind comba
terea spiritului rutinier, folosirea u- 
nor modalități noi 
a agitației vizuale.

de perfecționare

Rald-anchetâ 
Constantin 
cu sprifinul 
„Scînteii"

realizat de 
MORARU 

corespondenților

în orașul Bistrița

Noi unități comerciale
în orașul Bistrița, din prlmă- 

j,.,gara.anului trecut și pînă acum, 
au fost date în folosință noi 
unități comerciale moderne, atît 
în noile cartiere, cît și în cele 
din vatra veche a orașului, in 
concordanță cu cerințele cetățe
nilor. în noul cartier de locuin
țe „Decebal", la parterul și la 
primul etaj al unui bloc s-a des
chis complexul comercial „Her
mes", avind raioane de confec
ții pentru bărbați și femei, tri
cotaje, articole de menaj, parfu
merie, jucării etc. într-un alt 
cartier nou, în „Viișoara", a fost 
dat în folosință complexul de 
alimentație publică „Pescăruș", 
care dispune de un restaurant, 
un bar și o spațioasă grădină 
de vară. în același cartier a fost 
modernizat în primăvara acestui 
an complexul comercial cu auto
servire „Supermagazin". Remar
cabil este faptul că aici proce
sul modernizării nu s-a limitat 
la efectuarea zugrăvelilor inte
rioare și reconditionarea mobi
lierului. Au fost găsite soluții 
novatoare privind amplasarea 
rațională a etajerelor cu expo
nate, ceea ce a dus la creșterea 
cu 30 la sută a suprafeței comer
ciale. în același timp, pe strada 
Teilor, în piața 
piața Petru Rareș 
recent în folosință 
comerciale. Se află 
nai de construcție
„Terasa" din Parcul public, pre
cum și două mari complexe co
merciale. (Ion Anghel, corespon
dentul „Scînteii")

Centrală și în 
au fost date 
noi unități 
în stadiu fi- 
restaurantul

Tovarășul dr. Pavel Scarlat, di
rector adjunct al Direcției sanitare 
județene Brăila, ne spunea : în 
Brăila există două creșe de între
prindere („Laminorul" și I.U.G. 
„Progresul"), două creșe de zi cu o 
sută de locuri fiecare, trei creșe 
săptămînale, iar în curînd se va 
inaugura una nouă, tot săptămînală. 
Majoritatea sînt amplasate în noile 
cartiere, cu populație tînără. Men
ționez că am rezolvat și vom rezol
va toate cererile de primire ale 
copiilor în creșe. Am făcut și unele 
înlesniri în ce privește întocmirea 
formelor de primire. înainte, a- 
cestea erau întocmite de către mame. 
Acum, formele de primire a copilu
lui în creșă sînt întocmite de per
sonalul sanitar, mamei revenindu-i 
doar obligația efectuării analizelor, 
în ce privește personalul din creșe, 
am introdus criterii de selecție rigu
roase, întrucît nu oricui îi poți în
credința copii spre creștere și îngri
jire. Rezultatele eforturilor noastre 
se reflectă în faptul că mamele sînt 
mulțumite (nu 
mație), copiii 
voioși.

După această 
temă, împreună 
Scarlat am vizitat cîteva din creșele 
Brăilei.

Creșa nr. 4, cu program săptămî- 
nal, o găsim încuiată. Asistenta de 
serviciu ne explică : „E mai bine 
așa. Evităm astfel orice posibilita
te ca cineva să poată pătrunde în 
clădire fără știrea noastră". Cu în
voirea de rigoare, intrăm. Totul 
sclipește de curățenie : coridoarele, 
sălile de joc, dormitoarele, bucătă
ria, sala de mese. Pereții sînt curați 
și Împodobiți cu flori, desene și 
microtapisexii viu colorate, atrăgă-

avem nici o recla- 
cresc sănătoși și

succintă punere în 
cu doctorul Pavel

ț

în acest cincinal, la întreprinderea de utilaje pentru Industria materialelor de construcții din Alba lulia s-a 
turnat prima tonâ de oțel. întreprinderea realizează o gamâ bogată de utilaje și piese de schimb

Productivitatea muncii
în industria minieră

Noi răspunsuri la ancheta „Scînteii'1
în „Scînteia" nr. 10 138, din 26 martie, s-a publicat ancheta intitu

lată : „Productivitatea muncii în industria minieră. Două pirghii prin
cipale ale creșterii — extinderea mecanizării și perfecționarea organi
zării producției", în cadrul căreia s-au înfățișat rezultatele obținute, 
cît și unele probleme care trebuie rezolvate în unități din Valea Jiului 
și la Leșul Ursului. în numărul de astăzi al ziarului publicăm alte două 
răspunsuri la întrebările legate de tematica anchetei — mecanizarea 
producției, colaborarea dintre proiectant!, constructori de mașini și mi
neri privind asimilarea unor noi mijloace tehnice, asigurareajcadrelojr 
de muncitori cu o bună calificare 2. ---- X," —
LOLESCU, secretar al Comitetului orășenesc de partid Motru, și 
GHEORGHE DAMIAN, secretar a] Comitetului orășenesc de partid 
Moldova Nouă.

Valea Motrului
• 90 la sută din volumul lucrărilor de extracție a lignitului se 
execută mecanizat • Persistența nejustificată a unor restanțe

Nicolae
Prin traducerea în viață a indica

țiilor formulate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu. anii 1973—1974 au marcat 
o perioadă „de vîrf" în domeniul 
mecanizării muncii și îmbunătățirii 
tehnologiilor de producție în exploa
tările miniere din bazinul carbonifer 
al Văii Motrului. Beneficiind de spri
jinul centralei și al ministerului de 
resort, întreprinderea minieră a fost 
dotată cu un număr satisfăcător de 
utilaje moderne, astfel că peste 90 
Ia sută din volumul lucrărilor de 
extracție subterană a lignitului ■-* 
efectuat cu mijloace mecanizate.

Creșterea gradului de înzestrare 
tehnica ’a întreprinderii s-a răsfrînt 
pozitiv asupfa nivelului producției. 
Cantitatea de cărbune extrasă în 
anul trecut a fost cu circa 600 mii 
tone mai mare decît aceea a anului 
1972, iar în primele patru 
decadă din acest an s-au 
prevederile planului 70 000 
nit. Creșterile ar fi fost 
stanțiale dacă s-ar fi 
tat consecvență în aplicarea pro
gramelor de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice ale exploatărilor mi
niere. Spun aceasta deoarece unele 
măsuri destul de importante nu au 
fost materializate, deși au existat 
condiții favorabile în acest sens. Ca 
urmare, nu s-au recuperat restantele 
la lucrările de pregătire, datorate 
tocmai organizării necorespunzătoare 
a producției la locurile de muncă do
tate cu combine de înaintare. $i ni
meni altcineva decît conducerile ex- 

de sectoare de la 
Horăști — unde

luni și o 
dat peste 
tone lig- 

mai sub- 
manifes-

ploatărilor, șefii 
Ploștina, Roșiuța,

*

• Gradul de
• Cînd vor fi

deschisă

Moldova Nouă
mecanizare: 100 Ia sută la principalele operații 
puse în funcțiune noile investiții ? • O problemă 
— îmbunătățirea colaborării cu proiectanții

Din capul locului consider necesar 
să precizez că, dacă în anul 1973, o- 
perațiile de încărcare și transport 
pentru minereuri în abataje, precum 
și lucrările de înaintare erau meca
nizate în proporție de 96 la sută, în 
anul trecut, prin dotările efectuate, 
gradul de 
sută.

Efectele 
In abataje 

mecanizare a atins 100 la
imediate ale mecanizării 
constau în creșterea pro-

toare. Ni se spune că stnt lucrate 
în orele libere, de către personalul 
creșei. Copiii sînt la masă. Meniu : 
supă cu găluște, spanac cu carne, 
compot de struguri. Majoritatea 
mănîncă singuri sau sînt ajutați. 
Supravegherea este totuși atentă : 

Creșele, ajutor de nădejde
pentru mame și familii

ÎNSEMNĂRI DIN BRĂILA

unii Iși mai vîră mînuțele in farfu
riile vecinilor...

Vizităm celelalte încăperi. Lumina 
și căldura de afară sînt filtrate de 
perdelele plăcut colorate. Senzație de 
confort, de intim. „Nu avem recla- 
mații. Dimpotrivă, scrisori de mul
țumire și felicitări. Dincolo de fe
licitări sînt însă faptele — ne spune 
„șefa" creșei, Rodica Chelarîu. Fa
miliile Sunică, Duțu, Aramă ne-au 
încredințat nou-născuții ; la noi au 
crescut și ceilalți copii ai lor, azi 
mari".

Asistenta șefă are, totuși, cîteva 
necazuri provocate de constructori. 
„Nu s-au gîndit la funcționalitatea 
triajului (locul unde sînt primiți 
copiii). Este rău plasat. Nu are 

— primite de la tovarășii TĂNASE 

s-au înregistrat asemenea neajun
suri — trebuiau să grăbească apli
carea soluțiilor necesare.

Cu sprijinul Centralei cărbunelui 
din Petroșani, în cadrul întreprinde
rii miniere Motru a fost constituit 
un colectiv de specialiști, format din 
7 ingineri, condus de directorul în
treprinderii, ing. Emilian Mataca, 
colectiv care are sarcina de a 
efectua cercetări in subteran și de 
a sugera propuneri de îmbunătățire a 
proiectării mijloacelor tehnice. Acest 
colectiv s-a angajat să realizeze,1 
pentru un panou din vecinătatea 
carierei Lupoaia, proiectul unei 
mine experimentale în care să fie 
utilizate cele mâi' noi cuceriri în 
știința mineritului subteran. Cît 
privește Relațiile cu întreprin
derile constructoare de mașini 
„Unio“-Satu-Mare și LU.M. Ro- 
gojelu, acestea sînt bune, proiectanții 
și constructorii fiind receptivi la so
licitările și propunerile specialiștilor 
întreprinderii. O singură cerință se 
ridică : perfecționarea calității sub- 
ansambleior și utilajelor livrate de
I.U.M.  Rogojelu.

Nu s-a pierdut din vedere faptul 
că introducerea unor utilaje și teh
nologii moderne solicită o pregătire 
tot mai complexă a colectivelor de 
mineri. Tocmai datorită măsurilor în
treprinse în acest sens — verificarea 
cunoștințelor și instruirea personalu
lui, organizarea unei echipe de tes
tări, revizii și reparații ale instala
țiilor hidraulice ș.a. — a crescut gra
dul de siguranță a funcționării uti
lajelor și instalațiilor.

din acest an, de 
creștere a produc- 
a fost depăși- 

sută. Trebuie să 
că aceste rezul-

ductivității muncii în medie cn 10 la 
sută anual, începlnd din 1973. în 
primul trimestru ” 
pildă, sarcina de 
tivității muncii 
tă cu 9,9 la 
precizăm însă 
tate puteau fi mai consistente dacă 
conducerea întreprinderii miniere ar 
fi aplicat toate măsurile cuprinse în 
programele întocmite, dacă centrala 

lumină naturală. Consultăm la 
mina becului. Dacă se constată 
un copil trebuie izolat, n-avem 
unde-1 scoate, evitîndu-i pe ceilalți.

Creșa nr. 5 este cuplată cu cămin. 
Cartierul Hipodrom. Program de zi. 
Asistentă șefă principală : Paraschi- 

îu- 
că 
pe

va Moldoveanu. Directoare: Olga 
Lutmar. Amlndouă se aflau în toiul 
unei discuții cu Olga Munji, inspec
tor din partea lnvățămîntului.

— Ați constatat vreo deficiență 7 
— o întrebăm pe inspectoare.

— Trec pe alei cel puțin o dată 
pe lună. Personalul se achită bine 
de obligații.

Vizităm creșa. Prichindeii sînt la 
ora de „mers și joc". Atmosferă a- 
prinsă. încinsă chiar. Soarele pă
trunde nestingherit prin ferestrele 
largi.

— Nu aveți perdele î
— Sînt considerate articole de lux. 

Nu se mai alocă fonduri pentru ele.
!— Dar alte creșe aveau.» 

și ministerul ar fi soluționat la timp 
o serie de probleme in suspensie. De 
pildă, nici pină acum nu a fost pus 
în funcțiune funicularul de steril (ter
menul a expirat la 30 decembrie 1973), 
din cauza livrării de către U.R.U.M. 
Petroșani a moletei la finele anului
1974. Zilele acestea, la funicular au 
început probele și sperăm că, în cu- 
rînd, va fi dat în exploatare. La 
mina centrală nu a fost dat in ex
ploatare puțul principal, cu toate că 
termenul planificat a fost în 1974. 
Acum, se lucrează mai intens și e- 
xistă unele premise ca puțul prin
cipal să fie pus în funcțiune peste 
o lună. Deși colectivul între
prinderii miniere a trecut la 
aplicarea metodelor de exploatare de 
mare productivitate, totuși, întîmpină 
greutăți în dotarea cu perforatoare 
pentru găuri lungi „S 125“ ; acestea 
s-au asigurat din import, dar înce- 
pînd din anul 1974 au fost asimilate 
de atelierele Criscior, din cadrul 
Centralei miniere Deva. întrucît a- 
ceste perforatoare nu se livrează rit
mic, în cantitățile necesare, în între
prindere nu se pot obține o produc
tivitate mai mare și economii impor
tante de forță de muncă și de mate
rial lemnos.

Cîteva observații critice se impun 
și in domeniul colaborării întreprin
derii cu proiectanții. Mai înainte, u- 
nitatea a conlucrat în principal cu 
IPROMIN București, iar în prezent 
colaborează cu Centrul de proiectări 
de pe lingă Centrala minieră Deva. 

■ Nu intrăm în amănunte. Fapt este 
că, datorită deficientelor din activi
tatea fostului institut, și acum între
prinderea are de recuperat unele ră- 
mîneri în urmă privind buna func
ționare, in cadrul uzinei de prepara
re, a liniei de fiotare ; nerealizarea 
capacității prevăzute, precum 
alte neajunsuri, modificările 
fectuate au grevat prețul 
cost cu circa 6 milioane 
iar instalația este neomologată și, .. 
tuși, are plan de producție. Defici
ențe mari au apărut și la instalația 
de antezdrobire, precum și în asigu
rarea unor piese de schimb de ca
litate. O cauză mai generală a aces
tor nereguli constă în faptul că do
cumentarea proiectanților Ia fața lo
cului este necorespunzătoare, este su
perficială. Solicităm Ca proiectanții 
să fie prezenți atît în faza de mon
tare, cît și după punerea în funcțiu
ne a instalațiilor, plnă la atingerea 
parametrilor tehnico-economici sta
biliți.

Și 
e- 
de 

lei, 
to-

★
Atît din prima parte a anchetei e- 

conomice a „Scînteii", cit și din răs
punsurile publicate astăzi se desprin
de că, alături de rezultatele demne 
de remarcat obținute în domeniul 
creșterii productivității muncii în in
dustria minieră, se mențin unele ne
ajunsuri care trebuie înlăturate neîn- 
tîrziat. Problemele ridicate le supu
nem atenției centralelor de resort și 
Ministerului Minelor, Petrolului și 
Geologiei, cu certitudinea că vor fi 
analizate și li se vor găsi o rezolvare 
operativă, sprijinindu-se astfel colec
tivele unităților miniere în eforturile 
lor de a spori continuu și cît mai 
substanțial productivitatea muncii.

Petre NEDE1CU 
Ion LAZĂR

— Noi nu avem nici măcar Ia fe
restrele dormitoarelor copiilor.

Creșa nr. 3, cartierul Marna. Pro
gram săptăminal. Cea mai „veche" 
creșă din Brăila I Construită în 1969, 
iar in 1975 are nevoie de serioase 
reparații... Nu pentru că n-ar fi fost 
îngrijită corespunzător, ci datorită 
calității lucrărilor, de la început de
ficitare. tn interior — curent foarte 
puternic. Geamurile (cile mai sînt 
întregi) au fost rău plasate prin pro
iect. Eugenia Moroianu, asistentă 
șefă, ne arată greutățile pe care le 
generează omisiunile constructorilor. 
„Nu putem scoate sugarii la aer și 
soare, ne lipsește o terasă (de alt
fel. nici o creșă brăileană nu a fost 
prevăzută cu terasă pentru aero și 
helioterapie). Greutăți ne fac și cei 
din comerț. Cerem ficat sau creier 
pentru masa copiilor. „Vă vindem ce 
și cît vreți, dacă luați și... varză mu
rată ori gogonele". Ce să fac cu ele 7 
(dr. Scarlat confirmă : Așa este, 
uneori am intervenit special).

Sînt însă greutăți care nu țin de 
constructori, nici de comerț, ci de 
unii părinți (fapt absolut incredibil, 
dar. din păcate, real) care-și „uită" 
cu săptăminile copiii la creșe. Pă
rinți doar cu numele. Mame care 
uită că sînt mame și tați care... I-am 
putea nominaliza. N-o facem. în 
schimb, dăm cu dragă inimă tipa
rului numele lui mama Vasile, mama x 
Toma, mama Panghe, mama Con- 
druț, mama Moroianu — mame, 
peste săptămină, ale copiilor creșei. 
Sîmbăta — cînd mamele adevărate 
„uită" să-și ia copiii — ele pleacă a- 
casă cu Ionică, Viorel, Lenuța, Cos- 
tel in brațe..

Mircea BUNEA 
corespondentul „ScînteiF
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Vizita in România a Maiestății Sale Interviul acordat
regina luliana a Olandei și a Alteței Sale

4t
(Urmare din pag. I)

Regale prințul Bernhard
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

companiei olandeze de* radioteleviziune „N.O.S“

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Haga, Traian Pop, și ambasa
dorul Olandei la București, A. H. 
Croin.

Un grup de pionieri oferă flori.
Suverana Olandei și prințul Ță

rilor de Jos sint însoțiți de E. L. 
Sweerts de Landas Wyborgh, prima 
doamnă de onoare a Maiestății Sale 
regina, A. A. M. Van Agt, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministru al justiției, J. J. L. Van 
Lynden, mare maestru al Casei Ma
iestății Sale regina, general-locote
nent al Forțelor aeriene H. Scha
per, aghiotant general și șef al Casei 
Militare a Maiestății Sale regina, 
L. J. Brinkhorst, secretar de stat al 
afacerilor externe, F. M. de Graaff, 
directorul Cabinetului reginei, ge
neral de brigadă al Forțelor aerie
ne R. J. E. M. Van Zinnicq Berg
mann, mareșal al Curții Maiestății 
Sale regina, general de brigadă 
W. F. K. Bischoff Van Heemskerck, 
mare comis al Maiestății Sale regina, 
și alte persoane oficiale.

Garda militară aliniată pe aeroport 
prezintă onorul.

Se intonează imnurile de stat ale O- 
landei și României ; în același timp, 
în semn de salut, sint trase 21 
salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
regina luliana trec în revistă garda 
de onoare.

In continuarea ceremoniei are loc 
prezentarea șefilor misiunilor diplo
matice acreditați la București.

Sint prezentate, de asemenea, per
sonalitățile oficiale române aflate la 
aeroport : Gheorghe Cioară, Emil 
Drăgănescu, Paul Niculescu, Ion Io
niță, Nicolae Giosan, Vasile Patili- 
neț, Angelo Miculescu, miniștri, con
ducători de instituții centrale, gene
rali.

In timpul vizitei protocolare

Ceremonia se încheie cu defilarea 
gărzii de onoare.

Miile de bucureșteni veniți la ae
roport aclamă pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și regina luliana.

în aplauzele celor prezenți, co
loana oficială, escortată de motoci-

cliști, părăsește aeroportul, îndrep- 
tindu-se spre reședința rezervată 
înalților oaspeți. Pe traseul străbă
tut, un mare număr de locuitori ai 
Capitalei salută cu căldură pe cei 
doi șefi de stat, dînd expresie senti
mentelor de prietenie și stimă pe

care poporul român le nutrește față 
de Olanda, de poporul său.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regina luliana răspund cu cordialita
te manifestărilor de simpatie ale 
populației.

(Urmare din pag. I)

DINEUL OFICIAL
maestru al Casei Maiestății Sale re
gina, general-locotenent al Forțelor 
aeriene H. Schaper, aghiotant gene
ral și șef al Casei Militare a Maies
tății Sale regina, L. J. Brinkhorst,

secretar de stat al afacerilor externe, 
F. M. de Graaff, directorul Cabine
tului reginei, general de brigadă al 
Forțelor aeriene R. J. E. M. Van Zin- 
nicq Bergmann, mareșal al Curții 
Maiestății Sale regina, general 
brigadă W F. K. Bischoff

de
Van

Heemskerck, mare comis al Maiestă
ții Sale regina, alte persoane oficia
le care însoțesc pe suverana Olan
dei și pe prințul Țărilor de Jos, pre
cum și ambasadorul Olandei la 
București.

Au fost intonate imnurile de stat

ale Olandei și Republicii Socialiste 
România.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă deosebit de 
cordială, președintele Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa regina 
luliana au rostit toasturi.

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) ex-

comerciale sporind în 
anilor 1970—1974 de peste 
s-au dezvoltat, de

Toastul Maiestății Sale

regina luliana

perioada 
patru ori ; 
asemenea, 

schimburile culturale, turistice, s-au 
intensificat contactele și vizite
le reciproce de delegații guver
namentale și parlamentare din cele 
două țări. Există insă posibilități ca 
raporturile româno-olandeze să cu
noască in viitor o amploare și mai 
mare, în toate domeniile de activi
tate. îmi exprim convingerea că, 
prin strădanii comune, aceste posi
bilități vor fi puse tot mai larg in 
valoare, în interesul și spre binele 
ambelor popoare, al întăririi încre
derii și colaborării pe continent, ofe
rind un exemplu de relații între 
două state cu orinduiri sociale dife
rite. hotărite să trăiască în înțelege
re și prietenie, să-și aducă contribu
ția la cauza destinderii și păcii in 
lume.

în aceste puține zile pe care le 
petreceți in România veți avea po
sibilitatea să cunoașteți cite ceva din 
viața șl realizările poporului nostru 
și, mai ales, veți cunoaște dorința 
sa de a trăi in pace și colaborare cu 
celelalte națiuni ale lumii. România 
se află in prezent in fața unor am
ple planuri de dezvoltare economi- 
co-socfală, a căror împlinire va 
spori și mai mult posibilitățile țării 
de a participa la 
la colaborarea și 
națională.

Maiestate, 
Sintem astăzi 

unor mari schimbări in viața inter
națională, ai afirmării tot mai puter
nice a voinței popoarelor de a se 
dezvolta libere și independente, de a 
fi stăpine pe bogățiile naționale și 
de a conlucra fructuos, într-un cli
mat de destindere, pace și securita
te. România și-a adus, și este hotărită 
să-și aducă și în viitor, întreaga sa 
contribuție la acest curs pozitiv, la 
instaurarea unor raporturi noi între 
state, întemeiate pe deplină egalitate 
in drepturi, respect al independenței 
și suveranității naționale, neamestec 
in treburile interne, pe nerecurgcre 
la forță și ia amenințarea cu forța, 
pe asigurarea dreptului sacru al fie
cărui popor de a fi deplin stăpin pe 
destinele sale. I

în ce privește continentul euro
pean, dorim ca în cel mai scurt timp 
să aibă loc conferința la nivel înalt 
pentru securitatea europeană, care 
să marcheze încheierea cu succes a 
acestei reuniuni, să deschidă calea 
unei conlucrări multilaterale între 
popoarele continentului nostru. Con
siderăm că este în interesul tuturor 
popoarelor europene să se deschidă 
calea unei colaborări libere intre 
toate statele, fără deosebire de orin- 
dulre socială, să se asigure dezvol
tarea fiecărui popor fără frica vre-

schimbul mondial, 
cooperarea inler-

cu toții martorii

unei agresiuni sau ingerințe, să 
cludem un nou război care pentru 
continentul nostru ar fi deosebit de 
grav.

Considerăm că una din cerințele 
esențiale ale păcii și progresului în 
lumea de azi este unirea eforturilor 
tuturor popoarelor pentru stingerea 
tuturor focarelor de tensiune și în
cordare, pentru soluționarea proble
melor litigioase dintre state pe 
cale politică, pașnică. în acest 
context, apreciem că trebuie să 
se depună toate eforturile pentru gă
sirea unei soluții politiee care să 
ducă la instaurarea unei păci trai
nice și juste în Orientul Mijlociu.

Fără îndoială, in lume sint incă 
multe probleme care își așteaptă solu
ționarea, cum sint cele privind în
făptuirea dezarmării generale, și în 
primul rînd a celei nucleare, lichida
rea stării de subdezvoltare în care se 
mai află multe popoare, înlăturarea 
oricăror vestigii ale vechii politici de 
inegalitate și asuprire,_ care ac
centuează stările de criză și instabi
litate in viața internațională.

Considerăm că toate statele, fie 
ele mari, mijlocii sau miei, trebuie 
să participe activ la soluționarea tu
turor problemelor, să-și aducă con
tribuția la instaurarea unei noi or
dini economice și politice mondiale.

In acest context, fără nici o în
doială că acordăm o mare atenție 
rolului țărilor mici și mijlocii, țări
lor in curs de dezvoltare, . țărilor 
nealiniate, care pot și trebuie să 
aibă un cuvint mai greu în soluțio
narea problemelor internaționale.

Totodată, este necesar să crească 
și mai mult rolul Organizației Na
țiunilor Unite, al altor organisme 
internaționale în rezolvarea proble
melor complexe care frămintă ome
nirea, în democratizarea vieții inter
naționale.

In actuala epocă a revoluției teh- 
nico-științifice, a progresului 
al cunoașterii umane, 
unim eforturile tuturor 
pentru a pune cuceririle științei și 
culturii, ale cunoașterii în general, 
in serviciul progresului omenirii, al 
bunăstării și fericirii tuturor popoa
relor, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Este un motiv de satisfacție să con
statăm că România și Olanda cola
borează cu bune rezultate atit pe plan 
bilateral, cît și in viața internațio
nală și doresc să exprim încă o dată 
convingerea că și in viitor popoarele 

, noastre vor conlucra strîns atît spre 
binele lor, cît și spre binele general 
ai păoii și colaborării intre toate sta
tele.

Cu această convingere, doresc să 
toastez pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre Ro
mânia și Olanda ; în sănătatea Ma
iestății Sale regina luliana, a Alteței 
Sale Regale prințul Bernhard, pen
tru bunăstarea și fericirea poporului 
olandez ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)
dumneavoastră țară ; se lărgesc 
schimburile reciproce de valori cul
turale. Limba și literatura țărilor 
noastre sint predate reciproc în uni
versități, bueurîndu-se de un interes 
crescînd de ambele părți. Numeroși 
miniștri și alte personalități au efec
tuat vizite reciproce. Toate acestea sint 
încununate de cele două vizite ofi
ciale de stat, care marchează puncte 
culminante 
amicale.

Soțul meu 
de prilejul 
citeva din aspectele vieții- românești, 
de a cunoaște înfăptuirile prezentu
lui ca și tezaurele trecutului și de a 
ne da seama de perspectivele dum
neavoastră de viitor.

în ce privește viitorul, desigur că 
fiecare țară muncește pentru pros
peritatea propriului ei popor. Felul în 
care dumneavoastră abordați această 
sarcină reține insă in mod deosebit 
atenția.

In afară de aceasta, nici dum
neavoastră, nici noi nu pierdem din 
vedere faptul că nici unul din po
poarele lumii nu trebuie să fie lipsit 
de posibilitatea de a-și asigura un 
nivel de trai acceptabil ; dacă nu se

in raporturile noastre

și cu mine ne bucurăm 
ce-1 avem de a vedea

va realiza acest lucru, națiunile lumii 
își vor asuma o grea responsabilitate' 
și vor trebui, pe drept cuvint, să 
sufere consecințele. Sintem, totodată, 
eonștienți că, în epoca in care trăim, 
bunăstarea și conviețuirea noastră, a 
tuturor, pe acest pămînt trebuie să 
aibă o prioritate absolută in toate 
străduințele pe care le depunem, in 
lumina nobilelor principii de drep
tate socială și de libertate. Marea 
familie a națiunilor prezintă o bo
gată diversitate, atit în ce privește 
firea lor, cit și în ce privește me
todele folosite și obiectivele pe care 
le urmăresc. România a adoptat 
demna poziție de a voi să fie ea 
insăși, așa cum orice țară și orice 
om aspiră, in fond, să aibă persona
litatea sa. Noi, in Olanda, respectăm 
și admirăm această poziție.

Atit dumneavoastră, cit și noi ne 
îndreptăm și de aici înainte aspira
țiile către o cooperare internațională 
bazată pe securitate și pace. Fie ca 
această stare de spirit să inspire in 
permanență prietenia dintre Româ
nia și Olanda .'

Ridic paharul meu în onoarea 
Domniei Voastre, domnule președin
te, a doamnei Ceaușescu, amabila 
noastră gazdă, și in onoarea întregu
lui popor român. (Aplauze).

întrevedere la Ministerul Afacerilor Externe
In după-amiaza zilei de 13 mai, 

A. A. M. Van Agt, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru al 
justiției al Regatului Țărilor de Jos, 
a făcut o vizită protocolară ministru
lui afacerilor externe, George Maco- 
vescu. Din partea olandeză au fost

prezenți L. J. Brinkhorst, secretar 
de stat al afacerilor externe, și 
A. H. Croin, ambasadorul acestei 
țări Ia București, iar din partea ro
mână, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Traian 
Pop, ambasadorul României la Haga.

' i uriaș 
trebuie să 
popoarelor

* =3
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Depunerea unei coroane de flori
■

în cursul după-amiezir, Maiestatea 
Sa regina luliana și Alteța Sa Rega
lă Bernhard, prințul Țârilor de Jos, 
au depus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au luat parte Emil 
Bobu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Gheorghe Cioară, primarul 
general al Capitalei, general de ar
mată Ion Ioniță, ministrul apărării 
naționale, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

împreună cu suverana Olandei și 
prințul Țărilor de Jos, la ceremonie

au participat persoanele oficiale ce 
ii însoțesc in vizita oficială in țara 
noastră.

La sosirea înalților oaspeți o gar
dă militară a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Olandei.

După depunerea coroanei de flori. 
Maiestatea Sa regina luliana și Al
teța Sa Regală Bernhard, prințul 
Țârilor de Jos, au păstrat un mo
ment de reculegere, apoi au vizitat 
rotonda monumentului.

In încheierea ceremoniei, cei pre
zenți au primit defilarea gărzii mi
litare. La sosire, pe aeroportul Otopenl

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit la 7 mal pe Dick Verki|k, corespondent spe
cial al companiei olandeze de radioteleviziune „N.O.S.", și pe Gert 
Horba, realizator de programe de politică externă la aceeași com
panie, cărora le-a acordat un 
radioteleviziune „N.O.S.".

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, vizita reginei luliana și 
a soțului ei in țara dumnea
voastră este o vizită istorică. 
Pentru prima oară un suveran 
al unui stat vest-european face 
o vizită intr-o țară socialistă 
participaniă la Tratatul de la 
Varșovia. Cum apreciați dum
neavoastră această vizită 1

RĂSPUNS : Așteptăm cu multă 
plăcere vizita reginei luliana și a 
prințului Bernhard în România, care 
constituie un răspuns la vizita pe 
care am făcut-o în Olanda. Sîntem 
convinși că această vizită va marca 
un moment important în dezvoltarea 
viitoare a relațiilor de colaborare 
dintre țările noastre.

Aș dori să menționez că, indepen
dent de apartenența României sau a 
Olandei la un tratat sau altul, noi 
primim vizita reginei luliana ca o vi
zită dintr-o țară prietenă ; nu o pri
mim în calitate de țară membră a 
Tratatului de la Varșovia, ci că țară 
care dorește să dezvolte relațiile 
colaborare strînsă cu Olanda ca și 
toate țările lumii, fără deosebire 
orinduire socială sau apartenență 
vreun bloc militar.

ÎNTREBARE : Vă așteptați 
această vizită să se incheie 
rezultate concrete privind rela
țiile româno-olandeze în dome
niile politic, economic, cultural, 
științific și turistic ?

RĂSPUNS : In primul rînd aș dori 
să menționez cu multă satisfacție că, 
după vizita pe care am efectuat-o in 
Olanda, relațiile dintre țările noastre 
au cunoscut o dezvoltare puternică. 
Ca exemplu, m-aș referi la schimbu
rile economice ; numai într-un an 
ele au fost dublate. De asemenea, 
s-au dezvoltat relațiile și în celelalte 
domenii de activitate. Iată de ce am 
convingerea că și această vizită —în 
cursul căreia dorim să realizăm o 
serie de noi înțelegeri și acorduri în 
diferite domenii — va constitui un 
factor important în extinderea co
laborării, inclusiv în domeniile cul
tural, științific și turistic.

ÎNTREBARE : Considerați
contactele și relațiile bune din
tre popoarele și țările noastre, 
în ciuda sistemelor sociale di
ferite, ca esențiale pentru o mai, 
bună înțelegere intre ele ? Cum \ 
credeți că poate fi stimulată a- 
ceasta și ce rol pot juca in a- 
cest context țările mici, ca 
România și Olanda ?

RĂSPUNS : Fără îndoială că con
tactele și extinderea colaborării din
tre popoarele și țările noastre, in ciu- 
da deosebirilor de orinduiri sociale și 
de apartenență la blocuri militare, 
constituie un factor important pen
tru înțelegerea și colaborarea dintre 
ele, ceea ce corespunde intereselor 
ambelor popoare, cît și cauzei mai 
generale a colaborării și păcii. Con
siderăm, deci, că extinderea contac
telor la nivel înalt, și la alte niveluri, 
a conlucrării strînse bilaterale, dar

interviu pentru compania olandezâ de

de 
eu 
de 
la

ca 
cu

și pe terțe piețe, precum și pe plan 
internațional dintre țările noastre, 
dintre țările mici și mijlocii în ge
neral — așa cum sint România și O- 
landa — are un rol important în rea
lizarea unei politici noi, de egalita
te, echitate și respect al independen
ței și suveranității fiecărei țări.

Noi considerăm că in condițiile in
ternaționale de astăzi, România și 
Olanda — ca și alte țări mici și mij
locii — pot să joace un rol tot mai 
important în soluționarea diferitelor 
probleme, așa cum se și întîmplă în 
cadrul multor acțiuni, cum ar fi, de 
exemplu, în problemele securității 
europene.

ÎNTREBARE : România desfă
șoară o politică externă foarte 
activă și interesantă. Ne puteți 
vorbi despre principiile acestei 
politici ?

RĂSPUNS : în relațiile sale inter
naționale, România pornește în mod 
constant de la faptul că marile 
transformări care au loc în lume, in
clusiv în raportul de forțe pe plan 
mondial, presupun participarea ac
tivă a tuturor statelor la soluționa
rea problemelor internaționale. A- 
șezăm în mod ferm la baza acestor 
relații principiile deplinei egalități 
in drepturi, respectul independenței 
și suveranității naționale, neameste
cul în treburile interne, renunțarea 
la forță și la amenințarea cu forța in 
soluționarea diferitelor probleme in
ternaționale. Desigur, ca țară socia
listă, acordăm o mare importanță 
dezvoltării relațiilor cu toate țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu țările mici și mijlocii, cu 
țările nealiniate — considerînd că ele 
au de jucat un rol tot mai important 
în viața internațională — precum și 
relațiilor cu țările capitaliste dezvol
tate, în spiritul principiilor coexis
tenței pașnice. Considerăm că dez
voltarea largă a colaborării interna
ționale corespunde pe deplin intere
selor fiecărei națiuni, cît și cauzei 
păcii și cooperării între toate po
poarele.

ÎNTREBARE : Cum vedeți, 
domnule președinte, in lumina 
ultimelor evenimente, soluțio
narea situației . din Orientul 
Mijlociu ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat întotdeauna pentru soluționarea 
politică a conflictului din Orientul 
Mijlociu. Considerăm că în situația 
internațională de astăzi cu atît mai 
mult nu este posibilă o soluție mili
tară, ci numai o reglementare poli
tică. în acest sens, considerăm că 
este necesar ca Israelul să se retra
gă din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, să fie so
luționată problema poporului pales- 
tinean, inclusiv prin formarea unui 
stat palestinean independent, să se 
asigure asemenea relații care să ga
ranteze integritatea și suveranitatea 
tuturor statelor din zonă. In noua si
tuație creată in Orientul Mijlociu,

după eșecul misiunii doctorului Kis
singer, considerăm că sint necesare 
eforturi susținute din partea tuturor 
statelor pentru a se ajunge la o pace 
dreaptă și trainică. In acest sens a- 
preciem că un rol important ar avea 
convocarea conferinței de la Geneva 
cu un cadru lărgit de participare ; 
așa cum ne pronunțăm pentru un rol 
mai activ al Organizației Națiunilor 
Unite, al Consiliului de Securitate, 
inclusiv al Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite in reali
zarea unei păci juste șl trainice in 
Orientul Mijlociu.

ÎNTREBARE : La ce vă aștep
tați și ce speranțe vă puneți in 
Conferința europeană 
securitate ? Ne putem 
la noi inițiative in acest sens 
din partea guvernului dumnea
voastră ?

RĂSPUNS : România a participat 
și participă activ la lucrările confe
rinței europene de la Geneva, la e- 
laborarea documentelor care să cre
eze o bază nouă pentru relațiile de 
colaborare multilaterală dintre toate 
statele continentului nostru. Rezul
tatele obținute pină acum le apre
ciem, în general, pozitive. Mai sint 
— este drept — citeva probleme de 
soluționat care să creeze o bază ju
ridică cit mai trainică pentru dez
voltarea viitoare a securității pe con
tinentul nostru. Sperăm că toate a- 
cestea vor fi soluționate pornindu-se 
de la interesele 
ale cauzei păcii 
lume.

Iată de ce noi 
fază a conferinței să se țină la nive
lul cel mai înalt și, prin aceasta, să 
se pună o bază trainică viitoarelor 
relații pe continent, să se deschidă 
caleg pentru ca, în mod real, să se 
înfăptuiască în viață o colaborare 
multilaterală, liberă și egală intre 
toate statele europene.

ÎNTREBARE: Presa din Româ
nia este foarte activă in prezen
tarea activității dumneavoastră 
publice. Mă întreb dacă mai pu
teți avea o viață particulară. Ce 
faceți dumneavoastră in puținul 
timp liber de care dispuneți ?

RĂSPUNS : Nu mi-e prea clar ce 
înțelegeți dumneavoastră prin viață 
particulară și activitate politică ; 
pentru că, de la începutul activității 
mele în mișcarea revoluționară am 
considerat — și consider și în pre
zent — că între aceste două laturi 
există o strînsă unitate. A acționa în 
interesul dezvoltării economico-so- 
ciale pentru a asigura fiecărui cetă
țean o viață liberă și fericită, în in
teresul făuririi socialismului, al păcii 
și colaborării internaționale consti
tuie o preocupare inseparabilă atit 
a vieții particulare, cit și a activită
ții politice. Astfel, aș putea spune că 
aceste două laturi se imbină foarte 
bine și corespund pe deplin preocu
părilor de a contribui la înfăptuirea 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate x.in 
România. Am suficient timp liber ca 
să mă pot bucura, la fel ca toți ce
tățenii țării, de binefacerile construc
ției socialiste.

Aș dori, in încheiere, să adresez — 
prin intermediul dumneavoastră — 
cele mai bune urări de bunăstare și 
fericire poporului olandez prieten.

pentru 
aștepta

tuturor popoarelor, 
pe continent și in

așteptăm ca ultima

Viu interes față de realizările României
în opinia publică olandeză

Presa olandeză de marți acordă 
spații largi vizitei reginei luliana în 
România, perspectivelor pe care a- 
ceastă vizită le deschide relațiilor 
dintre cele două țări în diferite do
menii. De asemenea, sint publicate 
numeroase materiale și comentarii 
relative la realizările obținute de 
țara noastră pe tărîm industrial, a- 
gricol, al culturii și științei.
_Intr-un amplu editorial intitulat 

conducerea președintelui

dicindu-se o adevărată pădure stră
lucitoare a coloanelor de distilare ale 
noilor rafinării de petrol, combina
te metalurgice și complexe ale in
dustriei chimice. In industria ener
getică au fost transpuse in viață o- 
biective grandioase. In orașe s-au 
înălțat numeroasez cartiere noi de lo
cuințe".

„Sub _______ _______
Nicolae Ceaușescu poporul român 
a făcut pași importanți pe calea 
dezvoltării", cotidianul de mare tiraj 
„P. Z. COURANT" face o trecere în 
revistă a succeselor obținute de 
România în politica internă și ex
ternă și relevă eforturile și realiză
rile poporului român pe calea dez
voltării economice și sociale a țării, 
„Dacă străbați România, această mi
nunată țară plină de verdeață, pre
tutindeni se pot vedea, transpuse în 
fapte, obiectivele îndrăznețe stabili
te de poporul român însuși. Vezi ri-

CORESPONDENȚA DIN HAGA

In încheierea editorialului este 
subliniată importanța vizitei în țara 
noastră a suveranei Olandei pentru 
extinderea în continuare a raportu
rilor dintre ceje două țări.

Cotidianul „DE TELEGRAAF" 
prezintă într-un articol principale
le trăsături ale politicii
țării noastre, apreciind că aceasta 
este o politică de deschidere către 
toate statele lumii și relevă, în acest 
sens, vizitele întreprinse în numeroa-

externe a

se țări ale lumii de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Ziarul subliniază, 
totodată, însemnătatea vizitei la 
București a suveranei Olandei.

POSTURILE DE RADIO olandeze 
au transmis, marți, o emisiune de 
trei sferturi de oră consacrată Româ
niei. Reportajul a înfățișat pe larg 
aspecte din viața socială a țării 
noastre, precum și realizările obți
nute în industrie și agricultură. A 
fost prezentat, de asemenea, siste
mul de învățămînt din România, 
ilustrindu-se, cu date și cifre, dez
voltarea pe care a cunoscut-o îndeo
sebi învățămîntul politehnic. Cu pri
vire la planurile de dezvoltare eco
nomică, emisiunea a reliefat efortu
rile întreprinse de poporul nostru pe 
tărîmul industrializării țării, eforturi 
care, relevă comentariul posturilor 
de radio olandeze, vor avea ca re
zultat înscrierea României pe tra
iectoria țărilor industriale ale lumii.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI
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Au îndeplinit cincinalul
• 9 unități economice din jude

țul Alba au raportat îndeplinirea 
prevederilor actualului cincinal. 
Zilele trecute a anunțat acest suc
ces întreprinderea de ciorapi și 
tricotaje „Sebeșul" din orașul Sșbeș. 
Pînă la sfîrșitul anului întreprin
derea „Sebeșul" va obține o produc
ție globală suplimentară prevede
rilor cincinalului cu peste 190 mi
lioane lei. (Șt. Dinică).

• întreprinderea textilă „Dacia" 
din București a îndeplinit sarcinile 
planului cincinal la producția glo
bală. Potrivit estimărilor făcute, 
pînă la sfîrșitul anului 1975 colec
tivul întreprinderii va obține o 
producție globală suplimentară de 
293 milioane lei.

• Trustul de construcții jude
țean Iași a îndeplinit planul cin
cinal. Din 1971 și pînă in pYezent 
trustul a executat aproape 14 000 
de apartamente, precum și alte im
portante obiective social-culturale 
și economice, printre care amintim: 
conducta de alimentare cu apă a 
lașului din sursa Timișeni, spita
lul de neurochirurgie, magazinul 
„Moldova" și altele. Comparativ cu 
anul 1971, în acest an volumul lu
crărilor a sporit cu 43,5 la sută, 
iar productivitatea muncii cu 39 la 
sută. Se prelimină că, pînă la sfîr
șitul anului, colectivul trustului va 
realiza lucrări suplimentare față 
de prevederile actualului cincinal 
In valoare de 368 milioane lei. 
(Eugeniu Zidărița).

în județul Hunedoara 18 000 familii in locuințe noi
DEVA (Corespondentul „Scin- 

teii“, Sabin Ionescu). — In cursul 
actualului cincinal, constructorii de 
locuințe din județul Hunedoara, 
traducînd în viață politica partidu
lui nostru de îmbunătățire conti
nuă a condițiilor de viață ale oa
menilor muncii, au înălțat și dat în 
folosință 18 000 noi apartamente. In 
cea mai mare parte, noile construc

ții de locuințe au întregit — con
form schițelor de sistematizare — 
marile cartiere din puternicele cen
tre miniere și siderurgice, din ce
lelalte localități, care cunosc o am
plă dezvoltare economică. Din 1971 
și pînă în prezent s-au mutat în 
apartamente noi 5 800 familii în 
municipiul Hunedoara. 4 800 în Va
lea Jiului și 4 700 în municipiul 
Deva.
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TOT ce privește avutul obștesc 
privește pe

Prețul anacronicei mentalități „nu răspund, nu mă amestec"

A DIN AGENDA TÎRGUIUI INTERNAȚIONAL 
DE BUNURI DE CONSUM—BUCUREȘTI, EDIȚIA 1975 

Opinii ale unor participanți

„Veniți pe platforma in
dustrială, la punctul de lu
cru cutare... Neapărat însă 
in timpul pauzei de prinz“ 
— atrăgea nu de mult aten
ția o scrisoare primită la 
militia din Tîrgoviște. Ce 
se intimpla acolo, in acest 
moment de răgaz al zilei ? 
Citeva sute de kilograme 
de fier-beton erau Încăr
cate intr-un camion. Fără 
nici o stinghereală. Șoferul 
încărca și părăsea șantie
rul de parcă ar fi intrat și 
ieșit pe ușile vraiște ale 
unui han, unde intră și iese 
cine vrea. în drum spre o 
localitate învecinată, unde 
voia să „valorifice" fierul, 
șoferul este obligat să 
pună frîna și să se ex
plice. Urmează cursa retur 
și astfel se descoperă, la 
punctul amintit, o lipsă de 
peste 7 000 kg fier-beton. 
Cantitate sustrasă în liniș
tita pauză de masă In răs
timpul a numai două luni...

Care este explicația „oca
ziilor" ce au generat aici 
păgubirea avuției obștești? 
Mai intii, dezordinea, des
pre care un antic grec spu
nea că ,.i-a pierdut pe 
mulți". Dezordinea inad
misibilă în gospodărirea 
averii încredințate, de care 
ne izbim adeseori. Există, 
în toată țara, citeva sute 
de mii de gestiuni în care 
se află strîns cu grijă avu
tul nostru, al tuturor, In 
continuă sporire. Oameni 
cu Înalt spirit cetățenesc 
veghează asugra acestora 
ca la propriile lor bunuri, 
incit nici un bob să nu se 
risipească în van, orice lu
cru să fie întrebuințat cn 
măsură, nimic din ceea ce 
produce un întreg popor, 
prin eforturi eroice, să nu 
Încapă pe mîini hrăpărețe, 
nărăvite la necinstită în
avuțire. De aici, neostenita 
veghe, cu ochi de Argus, 
efortul de a corespunde 
misiunii cetățenești de 
maximă răspundere — 
aceea de gospodar al avu
tului obștesc.

Iată însă că mai există 
locuri unde spiritul de or
dine, de rigoare în mînui- 
rea avuției obștești este în
țeles ca ceva „facultativ". 
Auzi cîteodată chiar și pe 
cîte un cadru de conducere 
din întreprinderi : „Eu nu 
răspund decit de Droducție, 
de apărarea avutului ob
ștesc să se ocupe alții, că

de aceea avem paznici". 
Păgubitoare mentalitate I 
Ea contravine oricăror nor
me, întrucît deschide calea 
nepăsării, a lipsei de răs
pundere. Spiritul gospodă
resc nu poate fi conceput... 
pe felii. Sîntem în egală 
măsură și producători și 
proprietari, iar din această 
dublă calitate decurge obli
gația fermă de a apăra ca 
lumina ochilor proprietatea 
.socialistă, baza trainică a 
progresului, a prosperității 
noastre.

Cu aceeași energie tre
buie acționat și Împotriva

exemplu, o simplă schim
bare „de macaz" trimite 
nu in fluxul productiv, ci 
la topit o cantitate însem
nată de țevi bune. Slaba 
folosire a unor capacități 
productive; nerespectarea 
termenelor, de punere în 
funcțiune a unor instalații, 
cazurile de depozitare la 
voia intîmplării a materi
ilor prime si materialelor 
etc. constituie alte canale 
de risipă ce se cer închise 
cu fermitate. Iată de ce 
la fiecare loc de muncă 
trebuie creată o puternică 
opinie de masă Împotriva

rea și prevenirea infracțiu
nilor.

Cit de necesar este con
trolul sistematic, compe
tent și operativ o probea
ză următorul fapt. La o 
unitate a cooperației de 
consum din județul Bacău 
s-a efectuat revizia de ges
tiune, prilej cu care s-a 
descoperit o lipsă. Iată 
insă că listele de inventar 
sînt falsificate, ca totul să 
iasă „curat". De către cine? 
Chiar de către un revizor. 
Și astfel, de la o lipsă ini
țială ușor de recuperat s-a 
ajuns la o delapidare de

In lumina Codului etic, 
societatea te întreabă: 

Cum trăiești, cum muncești ?

manifestărilor de neglijen
ță, nepricepere sau indo
lență care, pe alocuri, în
carcă și ele „nota de plată" 
onorată din buzunarul nos
tru, al tuturor. în această 
direcție trebuie denunțată 
o optică bizară. Mai sînt 
oameni care iși spun că 
dacă au fost puși paznici 
buni, dacă magaziile au 
fost asigurate cu lacăte in
genioase, greu de descuiat, 
dacă a fost întărit controlul 
financiar, au rezolvat pro
blema importantă a apără
rii avuției obștii, dată în 
grijă de obște. Inadmisi
bilă eroare ! Pentru că — 
e fapt constatat — delapi
darea, necinstea nu constt- 
tuie singurele căi de atin
gere a avutului societății, 
nu îndreptățesc la o aten
ție exclusivă. Ca s-o spu
nem Și mai răspicat, există 
încă destule fenomene de 
neglijență, dezordine la lo
cul de muncă, tembelism 
și prostie, cu efect dăună
tor în irosirea unor mate
rii prime și materiale, fe
nomene producătoare de 
pagube din banul public 
cel puțin la fel de nega
tive ca și furtul. La o în
treprindere brașoveană, de

oricăror neajunsuri privind 
păstrarea și fructificarea 
bunurilor făurite prin efor
turile întregului nostru po
por.

Tocmai in această lumi
nă, pornindu-se de la im
perativul răspunderii pen
tru avuția încredințată, e 
nevoie să se acționeze tot 
mai hotărît pentru apăra
rea avutului obștesc. în 
spiritul acestei preocupări 
de prim ordin a fost acti
vizat controlul gestiunilor, 
al felului cum sint depo
zitate materiile prime și 
materialele, cum sint gos
podărite mijloacele bănești, 
iar din inițiativa Inspecto
ratului General al Miliției 
au fost create și activează 
cu bune rezultate. în nu
meroase județe ale țării, 
echipe mobile pentru con
troale economice în unită
țile din sfera circulației 
mărfurilor, în construcții, 
în cooperația meșteșugă
rească, în unitățile de pro
ducție ale industriei ali
mentare. Numai în prime
le două luni ale anului 
aceste echipe au întreprins 
aproape 800 asemenea con
troale, soldate cu acțiuni 
eficiente privind combate

proporții. Deși rare, ase
menea fapte îndeamnă la 
atenție sporită asupra cali
tăților morale — nu numai 
ale celor ce se ocupă direct 
de mînuirea gestiunii, ci și- 
ale celor învestiți cu sarcini 
de control. Integritatea 
morală, cinstea și corecti
tudinea lor trebuie verifi
cate cu grijă, în așa fel in
cit să existe garanția că 
asemenea posturi nu sint 
încredințate decit celor care 
se ~ dovedesc cu adevărat 
apărători activi ai avutului 
obștesc.

Ne-am opri însă, fie și 
în treacăt, și asupra unei 
carențe care favorizează 
deseori săvirșirea unei in
fracțiuni. Prilejul este o- 
ferit de episodul de la în
ceput. Vasăzică, timp de 
două luni, indivizi avizi de 
căpătuială au tras camio
nul la rampa depozitului, 
au încărcat și au plecat 
fără ca nimeni să-i deran
jeze fie și cu nevinovata 
întrebare : „N-ați nimerit 
cumva... alături ?“ E drept 
că, pînă la urmă, cineva a 
dat la iveală, indignat, ho
ția practicată in crucea 
amiezii. Dar atitudinea 
aceasta trebuia dovedită

mai devreme, pentru a 
stopa la timp paguba pro
dusă. Camionul era încăr
cat sub nasul gestionaru
lui, trecea prin fața celor 
care se bucurau de clipe de 
răgaz, defila prin fața por
tarului. Ar fi fost suficient 
un simplu gest și „croazie
ra" pungașilor ar fi fost 
oprită. Atitudinea pasivă, 
chiar dacă în astfel de îm
prejurări nu este incrimi
nată de vreun articol anu
me din Codul penal, poate 
fi socotită drept complici
tate* morală și taxată ca 
atare. Cel care „nu se 
amestecă", care se mulțu
mește că „are cine să vadă 
de hoți", intr-un cuvint 
procedează ca struțul, se 
privează singur de unul din 
drepturile sale civice fun
damentale : acela de a 
reacționa prompt cînd inte
resele colective — deci și 
ale Iui ! — sînt lezate, de 
a-și exercita activ dreptul 
de opinie împotriva ne
ajunsurilor.

în climatul nostru, In 
care fiecare cetățean este 
chemat să contribuie din 
plin la perfecționarea acti
vității economice și sociale, 
„formula de viață" a omu
lui care „nu se bagă" a de
venit nu numai anacronică, 
dar și. singulară. Toți pînă 
la unul sintem direct inte
resați în mai bunul mers 
al treburilor din cetate ; 
toți, pihă la unul, sîntem 
datori să acționăm cu fer
mitate pentru apărarea și 
continua dezvoltare a patri
moniului nostru de valori.

Ne aflăm angajați cu to
ții, pînă la unul, în înfăp
tuirea sarcinilor Congresu
lui al XI-lea al partidului, 
care vor determina atinge
rea de noi trepte pe dru
mul progresului multilate
ral al țării. în acest con
text însuflețitor, așa cum 
sublinia secretarul general 
al partidului, apărarea și 
sporirea avutului obștesc, 
dezvoltarea necontenită și 
înflorirea proprietății so
cialiste „reprezintă izvorul 
bunăstării și fericirii mase
lor populare, chezășia va
lorificării depline a capa
cității, energiei și talente
lor lor, a împlinirii perso
nalității umane".

Iile TĂNĂSACHE

Ion Vlahu, director adjunct la în
treprinderea de prestații, expoziții și 
reclamă a UCECOM : „In pavilionul 
nostru sînt prezentate circa 17 000 de 
produse din multiple sectoare ale 
bunurilor de consum, majoritatea 
fiind unicate. Pînă acum — sincer 
vorbind — aprecierile vizitatorilor 
din țară sînt dintre cele mai bune. 
Aceleași bune aprecieri au fost con
semnate și de clienți din Belgia, Si
ria, Italia, Olanda. Franța, Ceho
slovacia, care au vizitat pavilionul 
UCECOM. Exponatele din domeniul 
confecțiilor, tricotajelor, marochină- 
riei-incălțămintei, artei populare și 
artizanatului ș.a. sint tot atîtea ar
gumente care ne îndreptățesc să 
considerăm că participarea noastră 
la TIBCO’75 va fi încununată de 
bune rezultate".

Mikoiaj Stanilewicz, directorul pa
vilionului Poloniei : „Participarea 
noastră la TIBCO’75 este, de fapt, 
o ofertă concretă de mărfuri cu po
sibilități imediate de livrare a unei 
game largi de produse, de la cele 
ale industriei electronice și de apa
ratură medicală, pînă la cunoscute
le produse de cosmetică ale firmei 
Poliena. Tirgul de la București se 
dovedește pentru cele două țări 
prietene — România și Polonia — 
un mijloc foarte eficient de concre
tizare a prevederilor stabilite în ca
drul acordurilor economice bilatera
le, printr-o mai bună cunoaștere re
ciprocă a posibilităților de vînzare 
și cumpărare. încă din primele zile, 
am semnat contracte comerciale im
portante cu partenerul român. Aș 
dori să remarc excelenta organiza
re asigurată de gazde. Sîntem con
vinși că și actuala ediție va contri
bui la consolidarea, extinderea și di
versificarea tradiționalelor relații 
româno-poloneze de colaborare eco
nomică".

Jean Laurențiu Tudor, din cadrul 
Întreprinderii de comerț exterior 
„Românoexport" : „Românoexport

exportă produsele fabricate de uni
tățile din centralele industriei mă
tăsii, inului și cînepii, industriilor 
bumbacului, tricotajelor și linii. 
Produsele expuse în standurile tîr- 
gului de întreprinderea noastră, 
precum și de „Romsit", „Arpimex", 
I.P.I.U. constituie realizări de mare 
succes ale industriei ușoare. Zilnic, 
pavilionul este vizitat de mii de 
oameni, de reprezentanți ai firmelor 
din străinătate. Pînă acum, „Româ
noexport" a primit vizita unor 
clienți din R.F.G., Anglia, Franța, 
Belgia, R.S.F. Iugoslavia, Italia, 
Liban, Kuweit, Irak, Australia ș.a. 
Noutăți : diferite tipuri de covoare, 
o largă reprezentare a noilor dese
ne aflate la modă pe piața mondia
lă, atit la țesături de bumbac, cit și 
la țesături din mătase și lină, nu
mărul mare de contexturi noi la toa
te tipurile de țesături expuse în pa
vilion".

E. V. Hazebrouck, proprietarul 
firmei cu același nume din 
Frankfurt pe Main (R. F. Germa
nia) : „Sîntem prezenți și la a doua 
ediție a Tirgului de la București, ca 
urmare a marelui interes pe care îl 
avem pentru piața românească. De 
peste zece ani, firma noastră dez
voltă relații comerciale și de coope
rare economică cu întreprinderi din 
România. Am vizitat standurile ță
rii dumneavoastră și am rămas foar
te impresionat de progresele vizibile 
de la an la an ale diverselor ramuri 
ale industriei românești. Am dori să 
sporim exporturile noastre de pro
duse electronice, mașini pentru pre
lucrarea maselor plastice și metale
lor, precum și de materii prime pen
tru industria materialelor de con
strucții ; în aceeași măsură, sintem 
interesați In creșterea importurilor 
din România de produse ale indus
triei chimice, mobilă, scule ș.a. Con
tactele avute pînă acum, în cadrul 
fertil oferit de TIBCO, sînt de bun 
augur".

|DIVERS
De la etajul 7

O echipă de zidari lucra la 
blocul nr. 11 din noul cartier de 
locuințe „Simeria" din orașul Sf. 
Gheorghe. Profitînd de faptul 
că macaraua era disponibilă, zi
darii au ridicat și au depozitat 
pe balconul de la etajul VII, 
unde aveau punctul de lucru, 
peste zece tone de mortar. Ne- 
fiind calculat la o astfel de 
?irentate, balconul a troznit din 
ncheieturi fi s-a prăbușit. îm

preună cu zidarul Kovacs 
GyGrgy. Spre norocul lui, ateri
zarea forțată l-a proiectat pe o 
grămadă — tot de mortar — ast
fel incit căderea i-a fost amorti
zată. S-a ales doar cu o spaimă 
zdravănă.

Unde ni sînt

Su
in

vînătorii ?
O întîmplare petrecută la 

ciu de Sus (Maramureș), 
zori de zi, în ograda lui Dioni-
sie Bozga a pătruns, furios, un 
lup cit un vițel. Deși luat prin 
surprindere și rănit, D.B. a în
ceput să se lupte cu el. I-au 
sărit în ajutor soția și ginerele, 
astfel că lupul n-a mai 
scăpare. Pină să-i vină ei 
hac, Insă, lupul rănise 
oameni, internați acum la 
talul din Baia Mare.

avut 
de 

trei 
spi- 
Deși 

in satul cu pricina și prin Îm
prejurimi sint mulți vînători, 
nici unul n-a apăsat pe trăgaci. 
Și nu e prima dată cînd despre 
asemenea isprăvi ei află... ulti
mii.

Comedia Franceză la București
Prestigioasa „primă 

scenă" a Franței, Co
media Franceză, și-a 
trimis mesagerii in vi
zită și a fost găzdui
tă deunăzi pe scena 
Teatrului Național din 
București. Iubitorii de 
teatru i-au făcut o 
primire plină de 
interes. Un interes 
pe care-1 îndreptățeș
te faptul că în
ceputurile culturii 
noastre teatrale sînt, 
în bună măsură, 
legate de venera
bila „Casă a lui Mo
lare" ca de un loc de 
inițiere, dar și faptul 
că, de-a lungul dece
niilor acestui secol, pe 
scena aceleiași Case, 
o întreagă pleiadă de 
actori veniți de pe me
leagurile noastre au 
implantat acolo — pre
țuite și fructificate 
pină la faimă — ceva 
din vocația și din 
expresivitatea carac
teristice artei ro
mânești. La toate 
acestea se adau
gă interesul față de 
programul artistic al 
acestei tricentenare in
stituții de artă teatra
lă, program ferm o- 
rientat spre cultiva
rea valorilor de bază 
ale clasicității drama
tice (neîndoios, cu 
precădere, franceze, 
dar și ale celorlalte 
culturi), ca și a tuturor 
valorilor remarcate și 
impuse, de-a lungul 
timpului, în teatrul 
modern șl contempo
ran universal.

O reală exigență o- 
perează în procesul de 
selecție a lucrărilor ce 
alcătuiesc repertoriul 
Comediei Franceze. 
Ceea ce nu înseamnă, 
cum s-ar părea, o a- 
titudine conservatoa
re : pe afișul ei, in a- 
fara marilor clasici, 
marilor moderni, se 
pot intîlni și lucrări a- 
parținind unor condeie 
mai mult sau mai pu
țin de debut.

Departe de Închista
re academică sau de 
refuz al Înnoirilor, Co
media Franceză cum
pănește in adevăr, cu

scumpătate, intre ma
rile virtuți tradiționa
le și fructificarea sau 
adaptarea acestora in 
funcție de schimbările 
pe care scurgerea 
timpului le iscă în 
sensibilitatea și gus
tul spectatorilor. A do
vedit-o, în substanția
lă măsură, și cu cele 
două spectacole (co
media Avarul de Mo- 
Ilere și tragedia Hora- 
țiu de Corneille) cu 
care mesagerii ei s-au 
înfățișat publicului 
nostru in acest recețit 
turneu al lor.

CARNET 
TEATRAL

Ne obișnuisem să 
vedem în Avarul lui 
Moliăre mai de grabă 
o comedie de situaț’i, 
bogată in efecte de 
șarjă și de bufonadă 
gratuită, predispunind 
la hazul zgomotos pro
dus de tipologii și re
lații strident conven
ționale. în regia lui 
Jean-Payl Roussillon, 
Avarul ni s-a Înfățișat 
nu doar ca o comedie 
de caracter (cum în 
fond este), dar ca una 
ce descoperă, în seva 
ei, materia unei ade
vărate drame : a omu
lui pe care pasiunea 
arghirofilă ii înstrăi
nează de propria-i u- 
manitate șl de lume. 
Hohotul de rîs e înlo
cuit astfel de un surîs 
adesea umbrit de me
ditație. Unele momen
te de inconsecvență nu 
sint de natură să risi
pească acest climat de 
comic amar (prin ex
celență modern) desci
frat în clasica alerte- 
ță și suculență a gîn- 
dirii și replicii mare
lui Moliâre.

Tragedia lui Corneil
le — extrasă dintr-o 
pagină de cronicar a

lui Tit-Liviu despre 
începuturile fratricide 
ale Romei — e * con
struită nu atit pe ele
mentele fabulei, cit pe 
un șir de situații dile- 
matice, în care pasiu
nea intră în coliziune 
cu rațiunea, rațiunea 
individuală cu rațiu
nea cetății, sentimen
tul cu datoria. Scenic 
— valorile dramatice 
sînt răpite de teatra- 
litate; regizorul Jean- 
Pierre Miquel a con
struit spectacolul tra
gediei nu atit în func
ție de relații intre 
personaje, cit în 
funcție de linia și 
combustia lor lăun
trică. De aici o geo
metrie a grupărilor și 
a dinamicii scenice, 
foarte calculată, poa
te puțin prea rigid 
sau oarecum liniar 
desenată, dar care des
chide tiradelor un spa
țiu aerat de „mișcare" 
temperamentală și de 
persuasiune. Un spec
tacol nu de fapte sce
nice, ci, cu deosebire, 
de valoare a cuvintu- 
lui, Horațiu a fost, 
dincolo de rigoa
rea elevată a ges
tului, de eleganța une
ori ’stinjenitor studiată 
a atitudinilor, o de
monstrație a „științei 
de a spune". Știință 
care se cultivă și a fost 
dintotdeauna pecetea 
de noblețe a Comediei 
Franceze și a „școlii" 
sale. Din acest punct 
de vedere, Comedia 
Franceză se mărturi
sește în polemică des
chisă cu acele direcții 
preponderent vizuale 
ale teatrului contem
poran. Iar pe această 
linie, actori ca Christi
ne Fersen, Catheri
ne Sarnie, Fanny Del- 
brice, Franțois Chau- 
mette, Michel Aumont, 
Simon Eine și toți cei
lalți interpreți ai ce
lor dotiă spectacole, 
răsplătiți cu sincere a- 
plauze de numerosul 
public, s-au arătat cre
dincioși combatanți ai 
Casei lor artistice.
Florin TORNEA

t V
PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba englezâ. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Algoritm TV — emisiune en

ciclopedică pentru tineret.
11,00 Roman foileton : „Front fără 

flancuri" (ultimul episod).
12,05 Telex.
12,10 închiderea programului.
15,00 Curs de limba germană.
15.30 Curs de limba franceză.
16,00 Din lumea plantelor și ani

malelor.
16.30 Forum — emisiune social- 

politică pentru tineret.
16,50 Muzică ușoară românească.
17,00 Fotbal : Pol’tehnica Iași — 

C.F.R. Cluj-Napoca. (Divizia

națională). Transmisiune di
rectă de la Iași.

18,45 Familia.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Voci tinere.
20.20 Cadran economic mondial.
20,35 Telectnemateca. Ciclul ,,Un 

mare cineast" — Ingmar 
Bergman. Filmul artistic 
„Fragii sălbătici" — o pro
ducție a studiourilor sue
deze.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL TI
20.00 Pașii de după primii pași fn 

doi.
20.25 Portativ ’75.
21,00 Tribuna TV.
21.20 Telex.
21.25 Seară de operă românească 

pe scena Operei Române din 
Cluj-Napoca .

22.25 închiderea programului.

„Minunile" 
sarlatanei•

Meuță Ana din Brăila (stra
da Grindului nr. 9) dăduse sfoa
ră in urbe că e mare făcătoare 
de minuni, folosind și o recu
zită adecvată : cărbuni, busuioc, 
fum de tămiie, luminări... Zicea 
că „face" și „desface" in dra
goste, că vindecă boli, că-ți 
aduce norocul in casă și avan
sare in slujbă... „Tariful" se per
cepea direct proporțional cu 
gradul de credulitate al celor ce 
apelau la farmecele sarlata
nei. Partea laică a sfintei afaceri 
s-a convertit intr-o sumă fru
mușică, aproape de — incredi
bil ! — o sută de mii de lei ! 
Prinsă de miliție, a fost trimisă 
in fața instanței, de • " • 
căreia n-o mai poate 
o... minune !

hotărirea 
salva nici

FESTIVAL
DE TEATRU SCURT

Timp de două zile, s-a des
fășurat la Cluj-Napoca faza fi
nală a celei de-a 4-a ediții a 
festivalului de teatru scurt 
„Zaharia Birsan". Au participat 
formații de amatori ale clubu
rilor, caselor de cultură și că
minelor culturale din județul 
Cluj și invitați din județele 
Bistrița-Năsăud, Bihor și Sălaj. 
Festivalul a debutat cu un me
dalion „Zaharia Birsan", susți

nut de colectivul clubului „Ar
monia" din Cluj-Napoca. O 
impresie deosebită a lăsat echi
pa de teatru a căminului cul
tural din comuna Șanț, județul 
Bistrița-Năsăud, cu piesa de 
teatru nescris „Măritatu fără 
voie", autor țăranul octogenar 
Constantin Iugan, și ei membru 
al formației. S-au remarcat, de 
asemenea, formația de teatru a 
Casei de cultură a sindicatelor 
din Zalău, cele ale căminelor 
culturale din Recea Cristur, 
Panticeu și Vlaha, județul Cluj. 
(Al, Mureșan).

Florica 
DINULESCU

-„TINERE, SPRE CE DOMENIU Ol OCIIVITĂTII 
PRODUCTIVE ITI ÎNDREPȚI PAȘII?"

Pentru a putea răs
punde documentat și 
convingător, cit și pen
tru a veni în ajutorul 
cadrelor didactice și 
părinților în vederea 
unei mai realiste și 
eficiente orientări șco
lare și profesionale a 
tinerilor. Comitetul de 
partid al sectorului 
4, cu concursul Mi
nisterului Muncii, Di
recției pentru muncă 
și ocrotiri sociale a 
municipiului București 
și al întreprinderilor 
economice din sector, 
a avut inițiativa orga
nizării unui „punct 
de informare pro
fesională". Acesta a 
fost amenajat chiar 
în localul Biroului for
țelor de muncă din 
sectorul 4, pe strada 
Mircea Vodă nr. 7. 
Să-l vizităm !

încă din hol, vizita
torul face cunoștință 
cu principalele gru
puri școlare din sector 
— de industrie ușoară, 
de chimie, de con
strucții, de mecanică 
etc. —, cu meseriile de 
profil, cu condițiile de

studiu și pregătire 
profesională asigurate 
promovaților claselor 
a VIII-a ale școlii ge
nerale. Din hol se in
tră apoi într-o primă 
sală, în care sînt pre
zentate detaliat princi
palele ramuri indus
triale și marile uni-

conomia orașului sau 
a sectorului, care va 
fi retribuția tinerilor 
muncitori, ce condiții 
vor avea pentru stu
diu și calificare etc. 
Tuturor acestor argu
mente documentate in 
favoarea alegerii me
seriei, în cea de-a

gajeze în producție în 
vederea calificării sînt 
îndrumați direct spre 
diferite unități econo
mice.

O preocupare apar
te în cadrul „punctu
lui de informare pro
fesională" este acor
dată colaborării cu

torul interșcolar de o- 
rientare școlară șl 
profesională al In
spectoratului școlar al 
municipiului Bucu
rești, mai ales in or
ganizarea unor ac
țiuni concrete de o- 
rientare profesională 
(testări de aptitudini,

în sprijinul îndrumării tineretului spre producție: 
CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ
tățl economice de pe 
teritoriul sectorului. 
Grafice și scheme, 
vitrine cu produse ale 
unităților respective, 
pliante și ghiduri des
pre diferite meserii 
(acestea din urmă dis
tribuite gratuit Vizita
torilor tineri intere
sați) oferă o bogată 
informație : care este 
necesarul forței de 
muncă pînă in 1980, ce 
forme de pregătire 
profesională există 
pentru diferitele me
serii solicitate de e-

doua Încăpere (unde 
este prezentată și in
dustria chimică a sec
torului), li se alătură 
explicații competente
— organizate după un 
program ferm stabilit
— ale psihologilor din 
cadrul biroului, ale u- 
nor specialiști din 
producție invitați în 
acest scop etc. Nu pu
ține sînt cazurile cînd, 
pe loc, unii tineri care 
au deja o anumită 
pregătire profesională 
sau doresc să se an-

școlile generale și li
ceele real-umaniste, 
in vederea susținerii 
unor acțiuni de orien
tare școlară și profe
sională a elevilor. în 
acest scop sint pre
văzute lectorate și 
consultații pentru ca
dre didactice și părinți, 
înlesnirea unor vizite 
In întreprinderi pen
tru clase de elevi, ln- 
tilniri cu specialiști 
din producție. Se pre
conizează o conlucrare 
mai activă cu Labora-

probe aplicative și e- 
xaminări colective 
etc.).

Dincolo de foloasele 
evidente ale acestei 
inițiative — care ar 
putea fi preluată și 
de alte sectoare ale 
Capitalei, ca și de alte 
orașe din țară — re
ținem observația înte
meiată a organizatori
lor, a specialiștilor 
psihologi și a cadrelor 
didactice care se ocu
pă de orientarea șco
lară și profesională a 
tineretului : sînt Încă

prea puține materiale 
documentare, mono
grafii și micromono
grafii profesionale, 
menite să facă cunos
cute, pe înțelesul ti
nerilor. specificul și 
cerințele diferitelor 
meserii solicitate de 
economia națională ; 
apoi, chiar și materia
lele existente sint rea
lizate intr-un tiraj cu 
totul insuficient față 
de numărul mare al 
celor re le solicită. în 
această privință, e- 
xemplui unor unități 
economice din sectorul 
4 al Capitalei — în
treprinderea „Polico- 
lor‘‘, Centrala indus
triei bumbacului, Cen
trala industriei sticlei 
și ceramicii fine, în
treprinderea optică 
română — care au e- 
laborat pliante și ghi
duri profesionale pen
tru meseriile speci
fice lor, merită să fie 
mai larg cunoscut și 
generalizat.

EXPOZIȚIE SOVIETICĂ 
DE FOTOGRAFII

Complexul expozițional al co
loniei pictorilor din Baia Mare 
găzduiește o interesantă expo
ziție de fotografii (color și alb 
negru) din regiunea Ivano- 
Frankovsk (R.S.S. Ucraineană). 
Ilustrind cu mijloacele tehnicii 
fotografice o tematică largă a 
activității și izbinzilor oameni
lor muncii sovietici din diverse 
sectoare, expoziția, care este vi
zitată cu interes de publicul 
băimărean, aduce un cald elo
giu muncii creatoare de valori

materiale și spirituale, vieții 
închinate construcției comunis
mului. Această manifestare se

CARNET.

CULTURAL
înscrie in rindul tradiționalelor 
relații de prietenie și schimburi 
culturale ce există între județul 
Maramureș și regiunea vecină 
din R.S.S. Ucraineană. (Gh. 
Susâ).

SERBARE 
PĂSTOREASCĂ

în comuna Șugag (Alba), si
tuată pe pitoreasca Vale a Se
beșului, a avut loc tradiționala 
serbare folclorică păstorească 
„Zi bade cu fluiera". După pa
rada grupurilor folclorice și a 
formațiilor muzical-coregrafice, 
autoritățile comunale au trans
mis „poruncile", îndatoririle pe 
care păstorii trebuie să le cu
noască înainte de a urca la 
stină. Programul cultural-artis
tic în aer liber a fost susținut

de formații de amatori din Șu
gag, Săsciori, Sebeș, precum și 
de grupuri folclorice din jude
țele vecine : Hunedoara. Sibiu, 
Vîlcea și Gorj. (Ștefan Dinică).

SPECTACOL DE GALĂ
Luni seara, in cadrul mani

festărilor prilejuite de cea de-a 
VII-a ediție a festivalului cul
tural-artistic „Primăvara ară
deană", la cinematografele „Da
cia" și „Mureșul" din Arad au 
avut loc spectacole de gală cu 
noul film românesc de lung 
metraj „Pe aici nu se tre

ce". Primită cu viu interes 
de spectatorii arădeni — mai 
ales și pentru faptul că noua 
producție cinematografică ro
mânească a fost turnată pe me
leagurile arădene, în zona unde 
s-au desfășurat memorabilele 
lupte de la Păuliș, din toamna 
anului 1944 — prezentarea fil
mului a oferit prilejul Intîlnirii 
cu cițiva dintre autorii și inter- 
preții săi : scriitorul Titus Po- 
povlci, care semnează scenariul, 
actorii Silviu Stănculescu, Vlad 
Rădescu, Vladimir Găitan, Ște
fan Velniciuc, Victor Mavrodi- 
neanu etc. (Constantin Simion).

aseamănă...
Ernestin Kiss nu mai. este 

gestionar al depozitului de bău
turi nr. 78 din Lugoj. Este In 
arestul miliției. Sub masca unui 
„om blajin, văicăreț și fricos șl 
de umbra luk‘, cum îi spuneau 
unii, se ascundea, de fapt, un 
răufăcător care reușise să sus
tragă din gestiune o jumăta
te de milion de lei ! Ce-au pă
zit revizorii ? Revizorii l-au 
păzit pe „blajinul" E. K. Ve
nea ’ 
inventarului ? Veneau și 
zorii, dar parcă aveau 
găinilor. Și cum să vezi lipsu
rile, cind închizi ochii... ca să 
deschizi punga in care „bla
jinul" E. K. introducea dis
cret „arginții" tăinuirii. Drept 
care, loan Cherlea, fost conta
bil șef, Roland 
schmidt, fost 
C.F.I., Pompilia 
Ion Mintuan și _ .
canu, foști revizori la întreprin
derea comercială de stat mixtă 
Lugoj, se află acum alături de 
fostul semimilionar.

revizorii ? Revizorii 
„blajinul" 

scadenta controlului 
ntarului ? Veneau și

sau 
revi- 
orbul

Artur Rem- 
șef al biroului 
Silvia Ancuța, 
Gheorghe Mo-

Culcat pe 
linia ferată*

Trenul personal 4410 înainta 
cu toată viteza spre Satu-Mare. 
Deodată, mecanicul Nicolae 
Bochif zări cam la 200 de me
tri in față un om culcat de-a 
curmezișul liniei ferate. A fri- 
nat brusc ;

— Ce faci, omule ? Scoală-te, 
că era gata-gata să te calc...

— Păi asta și vreau. Sd mi 
calci — i-a răspuns E.G. din co
muna Botiz. M-am supărat pe 
părinți, pentru că nu vor s-o 
primească in casă și pe soția 
mea.

...In biroul miliției gării, plu
tonierii Vasile Supurau. Traian 
Florea și Lazăr Șipos au discu
tat vreo două ceasuri cu E.G., cu 
calm $i cu suflet. Pină i-au sosit, 
cu lacrimi in ochi, părinții. Vă- 
zindu-și feciorul teafăr st nevă
tămat, i-au spus că poate să-fi 
aducă soția acasă, că e destul 
loc pentru toți patru, fi încă 
pe-atiția nepoți, cel puțin...

Răzbunare...
Procurorul-fef Mircea Pasca 

din Medias ne istorisește o in- 
timplare despre un oarecare 
1. Toleras din Sibiu. Surprins 
de miliție cu citeva sticle de 
rom sustrase din restaurantul 
„Central" din Agnita, l.T. a fost 
condamnat la 6 luni închisoare.

— Sase luni ? s-a mirat ț.T. 
Prea mult. Măcar dacă furam 
ceva ca lumea.

Abia ieșit de la tribunal, s-a 
dus in gară, de unde a insfăcat 
geamantanul unui călător, i-a 
făcut... inventarul fi a zimbit 
mulțumit :

— Ei, asa mai zic și eu. 
fase luni.

S-a urcat In tren, dar 
l-a făcut sd ia unul care 
in altă direcție. La prima ____
a coborit si a luat alt tren îna
poi. La coborire, il as'ep'a stă- 
pinul geamantanului, însoțit de 
un milițian. Si uite asa, la cele 
6 luni s-a mai adăugat un an...

Merit
graba 
pleca 
stație

Rubrlcd redactata da 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
..Scinteii"
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PLECAREA TOVARĂȘULUI SADDAM HUSSEIN Convorbiri la C. C. al P. C. R Tovarășului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea

Marți dimineața s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie pe care a fă- 
cul-o în țara noastră, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român și a Guvernului Re
publicii Socialiste România, delega
ția de partid și guvernamentală din 
Republica Irak, condusă de Saddam 
Hussein, secretar general adjunct al 
Conducerii regionale a Partidului So
cialist Arab Baas, vicepreședinte al 
Consiliului Comandamentului Revo-

parte 
Con-

Consiliului Comandamentului 
luției.

Din delegație au făcut 
Saadoun Ghaidan, membru al __
siliului Comandamentului Revoluției, 
ministrul comunicațiilor, Hassan Al- 
Amiri, membru al Conducerii regio
nale a Partidului Socialist Arab 
Baas, vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, dr. Saadoun 
Hamadi, ministrul afacerilor externe, 
Hikmat Al-Azawl, ministrul econo
miei, dr. Fakhri Kadouri, șeful Bi
roului pentru probleme economice al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, pavoazat 
cu drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii Irak, 
oaspeții au fost salutați de 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 ex-terior 
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 
v "nane oficiale.

E au prezenți Gheorghe Vasile, 
ambasadorul României la Bagdad, și 
Ahmad Hussein Al-Samarrai, amba
sadorul Irakului la București.

Au fost, de asemenea, de față 
ambasadorii Algeriei, R. A. Egipt, 
Marocului, Iranului, Iordaniei, Bul
gariei, Sudanului și Siriei în țara 
noastră, precum și reprezentantul 
permanent al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

Xn timpul ceremoniei au fost ln-

COMUNICAT COMUN
a tovarășului Saddam Hussein,
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secretar general adjunct al Conducerii regionale a Partidului Socialist Arab Baas,
vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Republica Irak

1. La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Saddam Hussein, 

a avut loc un schimb de vederi cu 
privire la dezvoltarea pe multiple 
planuri a relațiilor de prietenie și 

oauuam nusse.m, colaborare dintre Republica Socia- 
secretar general adjunct al Conduce- listă România și Republica Irak,

~ - - ....... .. . <■> precum și asupra unor probleme ma
jore ale vieții internaționale.

7. Părțile s-au informat 
ciproc despre preocupările

de aspirațiile și lupta lor îm- 
dominației străine, pentru li* 
și independență națională.

cursul vizitei, tovarășul 
Ceaușescu, secretar general

rii regionale a Partidului ' Socialist 
Arab Baas, vicepreședintele Consi
liului Comandamentului Revoluției 
din Republica Irak, a făcut o vizită 
oficială de prietenie în Republica So
cialistă România, între 11 și 13 mai
1975.

2. înaltului oaspete irakian și de
legației care l-a însoțit le-a fost re
zervată o primire călduroasă, expre
sie a relațiilor de prietenie existente 
între România și Irak, a sentimen
telor de stimă și prețuire reciprocă 
statornicite între cele două popoare, 
întărite ' 
potriva 
bertate

3. în
Nicolae
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, l-a primit pe tovarășul Saddam 
Hussein, secretar general adjunct al 
Conducerii regionale a Partidului 
Socialist Arab Baas, vicepreședintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, cu care a avut convorbiri ofi
ciale.

4. La convorbiri, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere, au participat :

Din partea română — Manea Mă
nescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
’iristru al guvernului, Emil Bobu, 

. .embru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretat; al C.C. al P.C.R., vi- 
cepreședihte al Consiliului de Stat, 
Ion Pățan, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, consilier al președin
telui republicii, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Stanciu, adjunct al minis
trului agriculturii, industriei alimen
tare și apelor, Ion Bogdan, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, Gheorghe Vasile, ambasa
dorul 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 
AI-Azawi, ministrul economiei, dr. 
Fakhri Kadouri, șeful Biroului pen
tru probleme economice al Consi
liului Comandamentului Revoluției, 
Ahmad Hussein Al-Samarrai, am
basadorul Irakului la București, Ab* 
doul Wadood Al-Shaikhly, ambasa
dor, director general al Protocolului, 
Anwar Sabri, directorul cabinetului 
vicepreședintelui Consiliului Coman
damentului Revoluției, Nasif Awad, 
directorul Biroului pentru publicații 
șl 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. a- 
ghiotant al vicepreședintelui Consi
liului Comandamentului Revoluției.

5. Vicepreședintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției a trans
mis președintelui Republicii Socia
liste România din partea pre
ședintelui Republicii Irak, Ahmed 
Hassan Al-Bakr, un cald salut de 
prietenie, urări de sănătate și de 
fericire personală, de prosperitate 
poporului român. La rindul său, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
transmis președintelui Republicii 
Irak salutul său călduros și ace
leași bune urări de sănătate și de 
fericire personală, de prosperitate 
pentru poporul irakian prieten.

S. în cadrul convorbirilor oficiale

tonate imnurile de stat ale celor 
două țări. O gardă militară a pre
zentat onorul.

Numeroși cetățeni ai Capitalei 
aflați pe aeroport, precum și tineri 
irakieni care studiază în țara noas
tră au salutat cu căldură pe secre

re-
. ___.___ celor

două țări și popoare în direcția dez
voltării lor economice, sociale și 
cultural-științifice, precum și des
pre realizările obținute pe plan in
tern și internațional, sub conducerea 
Partidului Comunist Român și, res
pectiv, a Partidului Socialist Arab 
Baas din Irak. Ele au examinat, 
totodată, stadiul actual și perspecti
vele de dezvoltare și intensificare a 
raporturilor dintre cele două țări în 
domeniile schimburilor comerciale, 
cooperării economice, colaborării 
tehnico-științifice și culturale ; au 
fost identificate noi căi și mijloace 
de dezvoltare și diversificare a a- 
cestor raporturi.

8. Cele două părți au relevat cu sa
tisfacție dezvoltarea cooperării eco
nomice și tehnice, precum și posibi
litățile de extindere a acestei coope
rări dintre țările lor. în acest scop, 
a fost semnat un acord de cooperare 
economică și tehnică, ce trasează ca
drul cooperării între cele două țări 
în diferite domenii, în special pri
vind realizarea unor proiecte de dez
voltare in Irak, în industrie și agri
cultură, precum și cooperarea in pre
gătirea personalului tehnic și schim
bul de tehnologie.

9. Părțile au notat, de asemenea, 
creșterea volumului schimburilor co
merciale dintre cele două țări și .po
sibilitățile de dezvoltare și diversi
ficare a schimburilor de mărfuri, în 
interesul reciproc al celor două țări; 
în acest scop, a fost semnat un acord 
comercial pe termen lung.

10. Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția față de nivelul pe care l-a 
atins cooperarea în domeniul indus
triei petroliere, în cadrul 
semnat in octombrie 1971. 
identificat largi posibilități 
voltare a acestei cooperări.

11. Părțile au căzut de 
autoritățile competente din

acordului 
Ele au 

de dez-
acord ca 
cele două 

țări să continue’studierea de noi po
sibilități de extindere în continuare 
a cooperării în domeniile cercetării 
științifice, dezvoltării tehnologice, 
transporturilor și telecomunicațiilor,

12. Cele două părți și-au exprimat 
deplina satisfacție față de dezvol
tarea raporturilor de prietenie și co
laborare între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Arab Baas, 
subliniind că aceste raporturi contri
buie la o mai bună cunoaștere reci
procă șl la apropierea intre cele două 
popoare. Părțile au hotărît să pro
moveze în continuare colaborarea 
dintre cele două partide și să încu
rajeze consultările și schimburile de 
vizite între organizațiile obștești, 
sindicale, de femei și de tineret din 
cele două țări.

13. Cele două părți au căzut de a- 
cord ca relațiile lor bilaterale să fie 
bazate pe respectarea strictă a inde
pendenței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, neames
tecului în treburile interne, integri
tății teritoriale, inviolabilității fron
tierelor, inadmisibilității dobindlrii 
de teritorii prin forță, nerecurgerii la 
folosirea forței sau a amenințării cu 
forța.

14. Partea română și-a exprimat 
satisfacția față de Acordul de la Al
ger care rezolvă problemele dintre 
Irak și Iran, în conformitate cu 
principiile neamestecului în treburi
le interne și rezolvării diferendelor 
pe cale pașnică, în interesul păcii in 
regiune și in lume.

15. Cele două părți au scos în evi
dență schimbările uriașe produse pe 
plan internațional, care atestă cu pu
tere faptul că raportul de forțe este 
tot mai mult în favoarea forțelor so
cialiste, ale progresului și păcii, in 
lupta lor împotriva politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste 
de dominație. Aceste mutații sint de
monstrate în mod pregnant de vic-

4 J aS»!■
Wfaj V ZV;

tarul general adjunct al Conducerii 
regionale a Partidului Socialist Arab 
Baas. vicepreședintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Re
publica Irak, tovarășul Saddam 
Hussein.

(Agerpres)

toriile istorice ale popoarelor vietna
mez și cambodgian care și-au 
gat prin luptă și jertfe grele 
pendența, zdrobind intervenția 
perialistă străină și uneltirile 
țlunii interne, afirmîndu-și cu i 
voința de a trăi libere, de a-și făuri 
viața așa cum doresc, fără nici un 
amestec din afară. Cele două părți 
și-au exprimat deplina lor satisfac
ție față de aceste victorii, subliniind 
din pou că nu există forțe in stare 
să stăvilească lupta victorioasă pen
tru eliberarea națională și socială a 
popoarelor.

16. Cele două părți au subliniat 
hotărîrea României și Irakului de a 
continua să acorde întregul lor spri
jin material și moral autorităților le
gitime din Cambodgia și Vietnamul 
de sud. Ele s-au pronunțat ferm pen
tru respectarea drepturilor tuturor 
popoarelor din Indochina de a-și 
hotări singure soarta, pentru instau
rarea unei păci trainice in această 
zonă a lumii.

17. Cele două părți au apreciat că 
pe arena internațională se evidenția
ză din ce in ce mai mult voința ță
rilor și popoarelor lumii, indiferent 
de mărime șl potențial, de sistem so
cial-politic sau de apartenența sau 
neapartenența la alianțe militare și 
grupări economice, de a participă di
rect și activ la examinarea și solu
ționarea problemelor care privesc 
pacea și civilizația omenirii. Ele au 
subliniat rolul și contribuția țări
lor mici și mijlocii, a țărilor in curs 
de dezvoltare, a țărilor nealiniate la 
democratizarea relațiilor internațio
nale, la instaurarea unui climat de 
pace și securitate în lume, la reali
zarea unei ordini economice și po
litice noi.

18. Exprimîndu-și punctele de ve
dere față de problemele Orientului 
Mijlociu, cele două părți au examinat 
pe larg situația din această zonă, au 
subliniat îngrijorarea lor față de 
gravitatea acesteia și au apreciat că 
ocupația militară a teritoriilor arabe 
este o sursă permanentă de conflict 
și tensiune care amenință pacea și 
securitatea în regiune și in întrea
ga lume. Ele au subliniat că reali
zarea unei păci juste și durabile in 
Orientul Mijlociu necesită retra
gerea imediată din toate teritoriile 
arabe ocupate și recunoașterea 
drepturilor naționale ale palestineni* 
lor. inclusiv dreptul la autodetermi
nare.

19. Cele două părți au relevat 
cu satisfacție succesele obținute de 
mișcările de eliberare națională in 
lupta pentru cucerirea independen
ței și suveranității naționale a țări
lor lor. Ele consideră că lichidarea 
definitivă a colonialismului, neoco- 
lonlalismului, apartheidului și a al
tor forme de discriminare rasială 
constituie una din sarcinile cele mai 
importante ale lumii contemporane.

20. Republica Socialistă România 
șl Republica Irak, țări în curs de 
dezvoltare, apreciază că reducerea și 
lichidarea decalajelor dintre țările 
în curs de dezvoltare și cele avan
sate din punct de vedere economic 
constituie o chestiune de cea mai 
mare importanță pentru viitorul o- 
menirii și civilizației și influențează 
in mod direct pacea și securitatea 
internațională. Părțile au afirmat 
convingerea lor că pentru combate
rea subdezvoltării economice sînt 
necesare eforturi din partea fiecărei 
țări pentru a valorifica, pe baza vo
inței Și intereselor sale naționale, 
bogățiile naturale și resursele uma
ne’ de care dispune — prin promo
varea unei largi cooperări interna
ționale, prin înlăturarea oricăror ob
stacole de natură să aducă atingere 
relațiilor economice interstatale, 
prin instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale. Cele 
două părți au afirmat necesitatea ca 
problema materiilor prime, a resurse
lor de energie, ca și problemele dez
voltării, în general, să fie reglemen
tate pe plan internațional, în mod 
echitabil, în conformitate cu princi
piile și normele de drept internațio
nal, în vederea asigurării unei core-

i CÎști- 
inde- 

i im- 
reac- 

putere

Marți, 13 mai a.c., la sediul C.C. 
al P.C.R. s-au desfășurat convorbiri 
între o delegație a P.C.R., condusă 
de tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R,, și delegația Parti
dului Comunist German, condusă de 
Herbert Mies, președintele partidu
lui, care la invitația C.C. al P.C.R. 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.

P.C.R., Constantin Dăscălescu și

Vizita ministrului afacerilor externe
și cooperării al Republicii Gaboneze

Ion Pățan, viceprim-mlnistru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, s-a întîlnit, in cursul zilei 
de marți, cu Paul Okumba d’Okwat
segue, ministrul afacerilor externe și 
cooperării al Republicii Gaboneze, 
care întreprinde o vizită oficială în 
țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost abor
date aspecte ale relațiilor economice 
româno-gaboneze, posibilitățile exis
tente pentru realizarea in comun a 
unor obiective de cooperare in do
meniile minier, chimic și agricol, 
precum și pentru extinderea si di
versificarea raporturilor comerciale.

La întilnlre a luat parte Jean-Fir- 
min N’Gondet, ambasadorul Republi-

Plecarea delegației de partid din Republica Populară Congo
Delegația de partid din Republica 

Populară Congo, condusă de Jakob 
Okandza, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Comisiei Planu
lui a C.C. al P.C.M.. care a făcut o 
vizită in țara noastră, a părăsit, 
marți dimineața, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții congolezi au fost salutați de 

două părți au reliefat 
Conferinței general-eu-

lății juste între prețurile materiilor 
prime și ale produselor finite, ast
fel incit să se asigure evoluția as
cendentă a economiilor țărilor in 
curs de dezvoltare și a întregii uma
nități. Cele două părți au reînnoit 
sprijinul lor față de rezoluțiile ce
lei de-a Vl-a sesiuni speciale a 
O.N.U. cu privire Ia energie și ma
teriile prime. Ele au reafirmat ferm 
dreptul sacru al fiecărui popor asu
pra resurselor sale naturale și, în 
acest context, s-au pronunțat împo
triva Încercărilor de presiune de 
orice natură menite să împiedice 
exercitarea deplină și liberă a aces
tui drept.

21. Cele 
importanța 
ropene pentru securitate și coope
rare, menită să ducă la așezarea pe 
baze noi a relațiilor dintre statele 
continentului, la deschiderea căilor 
pentru o colaborare largă, pe bază 
de egalitate, între toate țările euro
pene, la garantarea pentru fiecare na
țiune a posibilităților de a se dezvolta 
liber și în deplină securitate, în con
formitate cu aspirațiile și interesele 
proprii, ferite de orice fel de imix
tiune în treburile lor interne. Ele 
au fost de acord că securitatea eu
ropeană prezintă un interes deosebit 
nu numai pentru țările acestui con
tinent, ci și pentni întreaga lume ; 
realizarea securității europene și 
consolidarea păcii pe continent vor 
exercita o influență pozitivă asupra 
păcii și securității în lume, vor con
tribui la promovarea colaborării in
ternaționale, la încetățenirea politicii 
de renunțare la forță și la amenin
țarea cu forța in raporturile intersta
tale.

22. Cele două părți și-au exprimat 
deplinul lor sprijin față de propuneri
le și inițiativele Republicii Populare 
Democrate Coreene vizînd retragerea 
trupelor străine din Coreea de Sud 
și crearea condițiilor pentru reunifi- 
carea pașnică și independentă a 
Coreei, fără nici un amestec din 
âfâră

23. Republica Socialistă România și 
Republica Irak acordă o mare im
portanță creșterii rolului și eficienței 
Organizației Națiunilor Unite în men
ținerea păcii în lume și în rezolva
rea problemelor internaționale liti
gioase.

24. Cele două părți au apreciat că, 
pentru asigurarea unei păci trainice 
în lume, este imperios necesar să se 
adopte măsuri concrete și efective 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru realizarea dezarmării gene
rale. în primul rind a dezarmării nu
cleare, măsuri menite să elimine cu 
desăvîrșlre spectrul războiului din 
viata omenirii. Ele s-au pronunțat 
pentru crearea de zone denucleari- 
zate in lume și au subliniat necesi
tatea de a se depune eforturi sus
ținute pentru reducerea cheltuielilor 
militare și alocarea fondurilor desti
nate în prezent cursei înarmărilor, 
pentru accelerarea progresului eco
nomic și social al tuturor țărilor, in 
primul rînd al țărilor in curs de dez
voltare.

25. Cele două părți au notat cu sa
tisfacție că vizita în Republica Socia
listă România a secretarului general 
adjunct al Conducerii regionale a 
Partidului Socialist Arab Baas, vice
președinte al Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Republica 
Irak, constituie o contribuție de sea
mă la întărirea și adincirea relațiilor 
de prietenie și a cooperării multila
terale dintre România și Irak.

26. Cele două părți au convenit să 
promoveze și în viitor, schimburile 
de vizite și consultările intre ele, la 
toate nivelurile, atit în ceea ce pri
vește aspectele cooperării bilaterale, 
cît și problemele internaționale, în 
interesul unei mai bune înțelegeri și 
al dezvoltării continue a relațiilor de 
prietenie între cele două popoare.

27. Tovarășul Saddam Hussein a 
exprimat profunde mulțumiri pentru 
primirea caldă, prietenească, ce i-a 
fost rezervată în timpul vizitei.

București, 13 mai 1975.

Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
P.C.R., iar din partea P.C.G., Karl 
Heinz Schroder, secretar al Comite
tului director, și Kurt Steinhans, ac
tivist al Comitetului director al
P.C.G.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
de caldă prietenie, s-a procedat la o 
informare reciprocă asupra activită
ții și preocupărilor actuale ale celor 
două partide.

In cursul dimineții, oaspeții au vi
zitat Tirgul internațional de bunuri 
de consum București 1975, exprimînd 
calde cuvinte de apreciere la adresa 
realizărilor industriei românești.

cil Gaboneze la București, alte per
soane oficiale.

Cu prilejul vizitei In România a 
ministrului afacerilor externe și 
cooperării al Republicii Gaboneze, 
Paul Okumba d’Okwatsegue, amba
sadorul acestei țări la București a 
oferit, marți după-amiază, un coc
teil.

Au participat George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale 
alte persoane oficiale române și ga
boneze.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni dtplomatice acreditați In 
țara noastră. (Agerpres) 

tovarășii Mihai Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Ion Florescu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
de alte persoane oficiale.

Au fost 
M’Bouma, 
ad-interim 
Congo la 
ambasadei.

prezenți Barthelemy 
însărcinat cu afaceri 
al Republicii Populare 
București, și membri ai

(Agerpres)

0 DELEGATE
DE PARLAMENTARI 
ROMANI A PLECAT 

IN R. P. POLONĂ
Marți seara a plecat in R. P. Polo

nă delegația de parlamentari români, 
condusă de Ștefan Mocuța, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
care, la invitația Seimului polonez, 
va participa la Reuniunea parlamen
tarilor din țările participante la Tra
tatul de la Varșovia, consacrată celei 
de-a XX-a aniversări a meheigrii 
Tratatului de prietenie, colaborare, și 
asistență mutuală. ‘

La plecare,‘pe aeroportul Otopeni, *’ 
delegația a fost salutată de Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, de deputați, func-

, ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Wladyslaw Wojta- 
sik, ambasadorul R. P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

★
La sosire pe aeroportul Okencie, 

delegația de parlamentari români a 
fost întîmpinată de Andrzej Wer- 
blan, vicemareșal al Seimului, de 
parlamentari polonezi și funcționari 
superiori din M.A.E. Au fost pre
zenți, de asemenea, Aurel Duca, am
basadorul țării noastre la Varșovia, 
membri ai ambasadei.

Cronica zilei
Marți după-amiază a sosit In Ca

pitală președintele Institutului ita
lian de comerț exterior, Dante 
Graziosi, care face o vizită în țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Roman Moldovan, 
președintele Camerei de comerț și 
industrie a Republicii Socialiste 
România, precum și de Ernesto 
Mario Rolasco, ambasadorul Italiei Ia 
București.

♦
Casa de cultură ,.Mihai Eminescu" 

din Capitală a găzduit^ marți după- 
amiază, o manifestare consacrată 
împlinirii a 125 de ani de la naște
rea poetei Veronica Micle, acțiune 
organizată de Uniunea scriitorilor.
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Pe marginea campionatelor europene FOTBAL

Azi, în divizia Ade gimnastică
LONDRA 13 (De Ia coresponden

tul nostru N. Plopeanu). — Pos
turile britanice de televiziune au 
transmis zilele trecute un reportaj 
intitulat „Omagiu româncei Nadia 
Comăneci".

„Nadia Comăneci — a arătat cu
noscutul comentator sportiv Adrian 
Metcalfe — este aproape de perfec
țiune și ne vine greu să credem că 
poate exista o asemenea minune vie. 
Micuța româncă a cucerit la Skien 
inimile tuturor. Publicul prezent la 
campionatele europene nici nu maî 
știa ce să facă : să aplaude fiecare 
mișcare sau să se dezlănțuie în ova
ții la sfîrșitul exercițiului ?“. La rin- 
dul său, comentatorul Alan Weeks a 
spus : „Niciodată în istoria sportu-

ciclism: „CURSA PĂCII"
PRAGA 13 (Agerpres). — 

zi de repaus, competiția 
„Cursa Păcii" a continuat cu 
4-a, disputată pe traseul Freiberg — 
Praga (164 km) și Încheiată, cu vic
toria rutierului sovietic Valeri Liha- 
ciov. cronometrat cu timpul de 4h 
06’39”. Pe locurile următoare s-au 
clasat G. Lauke (R.D.G.) și F. Ka- 
lish (Cehoslovacia). Ciclistul român 
Nicolae Gavrilă a sosit pe locul 10, 
in același timp cu invingătorul. Ion 
Cojocaru, Vasile Pascale, Valentin 
Hoța, Vasile Selejan și Eugen Dul-

După o 
cicllstă 
etapa a

Cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a creării Partidului Democrat 
din Guineea, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al întregului popor român și al meu personal, vă adresez dum
neavoastră un cald salut și cele mai cordiale felicitări, iar poporului 
guineez prieten urări de noi succese în lupta pentru apărarea și consoli
darea independenței naționale, pentru asigurarea dezvoltării sociale și 
economice libere a țării.

Aniversarea partidului dumneavoastră are loc într-o perioadă de 
puternică intensificare a luptei popoarelor împotriva politicii vechi, de 
dominație și forță, a imperialismului, colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru asigurarea dreptului de a fi stăpîne pe propria lor soartă, 
pentru o nouă ordine politică și economică internațională. Marile mutații 
din viața internațională sînt confirmate și de victoriile luptei de elibe
rare anticolonială ale popoarelor din Guineea-Bissau, Mozambic, Angola, 
Sao Tomâ și de strălucitele succese dobîndite recent de popoarele din 
Vietnam și Cambodgia, care au cîștigat prin lupte îndelungate și jertfe 
grele dreptul la o dezvoltare liberă, de sine stătătoare, corespunzător 
voinței și intereselor lor naționale legitime. «

Salutînd cu deosebită satisfacție dezvoltarea raporturilor de priete
nie militantă și solidaritate statornicite între Partidul Comunist Român 
și Partidul Democrat din Guineea, extinderea pe diverse planuri a con
lucrării dintre Republica Socialistă România și Republica Guineea, îmi 
exprim ferma convingere că, acționînd în spiritul documentelor și con
vorbirilor avute împreună la Conakry, relațiile româno-guineeze vor cu
noaște o evoluție mereu ascendentă în interesul celor două partide și 
popoare, al unității tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii, li
bertății și progresului în lume.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

prim-ministru al guvernului
Membru al

care părăsim Bucureștiul, sintem bucuroși să vă transmi
și tovarășilor din conducerea partidului și guvernului

în momentul în 
tem dumneavoastră 
cele mai calde felicitări.

Vă mulțumim din tot sufletul pentru primirea călduroasă și generoasă 
cu care am fost onorați in timpul șederii noastre in frumoasa dumnea
voastră țară.

Vizita ne-a dat un bun prilej pentru a face un schimb de vederi asupra 
relațiilor bilaterale și a problemelor internaționale actuale, precum și in le
gătură cu rezultatele convorbirilor purtate. Ea a constituit un punct de ple
care favorabil pentru dezvoltarea și adincirea relațiilor dintre cele două țări 
țn diferite domenii.

Ne folosim de acest prilej pentru a vă exprima încă o dată mulțumirile 
și stima noastră, urindu-vă sănătate și fericire, iar poporului român prieten 
progres continuu și succes.

Cu prilejul aniversării
Partidului Democrat din Guineea

studenților 
marți după-

La Casa de cultură a 
din Capitală a avut loc , ___
amiaza un spectacol oferit de Amba
sada Republicii Guineea cu prilejul 
împlinirii a 28 de ani de la crearea 
Partidului Democrat din Guineea.

Au participat tovarășii Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, general-colonel Sterian Țîrcă, ad
junct al ministrului apărării naționa
le, Larisa Munteanu, secretar al 
Consiliului Centra) al U.G.S.R., Va
sile Nlcolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., reprezentanți ai unor institu
ții centrale și organizații obștești.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

înainte de spectacol a luat cuvîn- 
tul ambasadorul Republicii Guineea 
la București, Ibrahima Camara, care

TRUSTUL DE CONSTRUCTII-MONTAJ PRAHOVA 
ȘI-A ÎNDEPLINIT PREVEDERILE CINCINALULUI
Trustul de construcții-montaj Pra

hova și-a îndeplinit, în ziua de 12 
mai, sarcinile de plan aferente în
tregului cincinal. Cu acest prilej, 
muncitorii. inginerii și tehnicienii 
acestei unități economice fruntașe 
au trimis o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, în 
care se spune, printre altele, că în 
județul Prahova au fost date în fo
losință de la începutul cincinalului 
13 400 apartamente, iar pînă la sfir- 
șitul acestui an se vor preda bene- 

existat un sportiv care 
asemenea intrare fulge- 

arena internațională", 
adăugat comentatorul,

rilor nu a 
să-și facă o 
rătoare în 
„Nadia, a 
este o stea luminoasă pe firmamen
tul gimnasticii mondiale".

Comentatorii sportivi britanici au 
subliniat, totodată, evoluția bună a 
Alinei Goreac, pe care o consideră 
,țo gimnastă de clasă internațională".

Sub titlul „Patru medalii de aur 
pentru o româncă de 13 ani", săp- 
tăminalul francez „Express" publică 
un reportaj de ,1a campionatul euro
pean de gimnastică, în care este co
mentată marea performanță a tine
rei noastre gimnaste Nadia Comă
neci.

gheru au sosit, de asemenea, cu pri
mul pluton.

Tricoul galben a fost preluat de 
polonezul Ryszard Szurkowski, sin
gurul ciclist care a cîștigat pînă acum 
de trei ori „Cursa Păcii". 11 urmea
ză în clasamentul general Moravec 
(Cehoslovacia) și Hartnick (R.D.G.).

în clasamentul pe echipe conduce 
U.R.S.S.. secundată de R.D. Germană. 
Formația României se află pe locul 6.

Astăzi se desfășoară etapa a 5-a, 
Praga — Hradec Kralove (170 km).

CONAKRY

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

SADDAM HUSSEIN
Secretar general adjunct 
al Conducerii regionale 

a Partidului Socialist Arab Baas, 
vicepreședinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției 

al Republicii Irak

a înfățișat importanța evenimentului 
sărbătorit, relevind activitatea desfă
șurată de Partidul Democrat din Gui- 

„ aaee*. Ln «ocȘ-ti * aut de existent^ W 
pentru rfeâllzarâă aspirațiilor poperu- • 
lui guineez. Subliniind relațiile de 
prietenie dintre România și Guineea, 
vorbitorul a arătat că momente de 
referință în dezvoltarea pe multiple 
planuri a colaborării dintre cele două 
țări și partide le-au constituit întîl- 
nirile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ahmed 
Sekou Toure.

Programul spectacolului, prezentat 
de tineri din Republica Guineea care 
studiază în țara noastră, a cuprins 
cîntece și dansuri guineeze, un recital 
din poezia secretarului general al 
Partidului Democrat din Guineea, 
Ahmed Sekou Toure, consacrată celei 
de-a 28-a aniversări a P.D.G.

★
Seara, ambasadorul Republicii Gui

neea a oferit un cocteil, Ia care au 
participat persoanele oficiale prezen
te la spectacol.

ficiarilor încă 3 400, cu 2 000 mai 
mult decît se prevăzuse. Colectivul 
nostru, se spune în telegramă. însu
flețit de istoricele documente ale 
Congresului al XI-lea al partidului, 
de sprijinul prețios primit din 
partea dumneavoastră, și-a îmbună
tățit an de an activitatea, creîn- 
du-și astfel condiții favorabile pen
tru ca. pină la finele anului 1975 să 
obțină o producție suplimentară de 
peste 270 milioane lei.

I (Agerpres)

Azi se reia campionatul diviziei A 
cu disputarea partidelor din etapa a 
XXVIII-a.

Pe stadionul Republicii din Capi
tală se va desfășura meciul dintre 
formațiile Sportul studențesc ii 
A.S.A. Tg. Mureș.

In țară se vor disputa următoa
rele jocuri : F.C. Argeș — U.T.A. ; 
Universitatea Craiova — Steagul 
roșu ; Olimpia Satu-Mare — Chimia 
Rrn. Vilcea ; Jiul — Dinamo : Uni
versitatea Cluj-Napoca — F.C.M. 
Reșița : F.C. Constanța — Steaua ; 
Politehnica Timisoara — F.C. Că
tați ; Politehnica lași — C.F.R. Cluj- 

... Ii televizat înNapoca (meciul va fi _____ ...
direct). Toate partidele vor îndepe la 
ora 17.

★
Posturile noastre de radio vor 

transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile etapei. Transmisia 
se va face pe programul I, cu înce
pere de la ora 16,45.

Meciul restant din divizia B, seria 
a II-a, dintre Autobuzul și Rapid se 
va juca joi, 15 mai, de Ia ora 17, pe 
stadionul Giuleștf.

BASCHET : Preliminariile 
campionatului european

Aseară la Hagen, în preliminariile 
campionatului european masculin de 
baschet, echipa României a învins cu 
scorul de 85—58 (44—26) selecționata 
Elveției. Alte rezultate : Ungaria — 
Austria 76—68 ; Maroc — Țara Gali
lor 65—52 ; Grecia — Luxemburg 
83—66.
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VIETNAMUL DE SUD MOSCOVA DESCHIDEREA ADUNĂRII PARIS

SAIGON „ORAȘUL HO ȘI MIN" 
13 (Agerpres). — După cum informea
ză agenția de presă „Eliberarea", în 
ultimele zile, nave ale Forțelor ar
mate populare de eliberare sud-viet- 
nameze au transportat în locurile de 
baștină cîteva mii de locuitori sud- 
vietnamezi care fuseseră evacuați 
forțat de fostele autorități saigoneze 
in diferite insule și zone de litoral.

Șase nave sud-vietnameze, care au 
transportat „refugiați" din Vietna
mul de sud în străinătate, s-au reîn
tors în țară. „Refugiații" aflați la 
bordul navelor respective au dezar
mat forțele de pază, silind coman
danții să dirijeze navele spre Viet
namul de sud.

★
în Vietnamul de sud a fost lansată

o campanie pentru mărirea produc
ției în agricultură — anunță agenția 
de presă Eliberarea. Sute de mii de 
țărani desfășoară o intensă activita
te pentru obținerea unei noi victorii 
și pe frontul agriculturii.

în provincia Quang Nam toate lu
crările de primăvară au fost termi
nate, iar suprafața însămînțată a fost 
extinsă cu încă 50 la sută, compa
rativ cu anul precedent. în provincia 
Kon Turn, terenurile semănate cu 
orez s-au dublat.

în provinciile Quang Nam, My Tho, 
Quang Tri se desfășoară intense lu
crări de conservare a apei. Numai în 
Quang Nam, de la începutul anului, 
au fost ridicate 144 de diguri și dre
nate mii de metri de canale.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Co
respondentul nostru transmite : To
varășul Ion Pățan, vlceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale al Republicii 
Socialiste România, a sosit marți la 
Moscova, unde face o vizită la invi
tația ministrului comerțului exterior 
al Uniunii Sovietice, Nikolai Pato- 
licev.

La aeroportul Șeremetievo au ve
nit în întîmpinare Nikolai Patolicev 
și alte persoane oficiale sovietice, 
precum și ambasadorul României, 
Gheorghe Badrus, și membri ai am
basadei.

So-

te- 
So-

• Nota adresată Departamentului de Stat al S.U.A.
SAIGON „ORAȘUL HO ȘI MIN“ 

13 (Agerpres). — M.A.E. al Republicii 
Vietnamului de Sud a înaintat De
partamentului de Stat al S.U.A. o 
notă în problema transferului amba
sadei din Statele Unite a fostei ad
ministrații saigoneze. Nota relevă că 
întrucît Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud este singurul reprezentant legal 
al populației sud-vietnameze și de
oarece fosta administrație saigoneză 
este abolită, iar organismele sale de

reprezentare în S.U.A. 
litate reprezentativă, 
mobile și imobile ale 
nisme, inclusiv dosarele și arhivele 
lor, trebuie să intre în gestiunea 
G.R.P. al R.V.S. Acest guvern — se 
arată, în continuare, în notă — a ce
rut reprezentantului. Algeriei în 
S.U.A. să preia, în numele său, și să 
conserve respectivele bunuri și docu
mente, precum și conturile bancare 
ale fostei administrații saigoneze 
aflate în S.U.A.

nu mai au ca- 
toate bunurile 
acestor orga-

★
La plecare, pe aeroportul Otopenl, 

tovarășul Ion Pățan a fost condus 
de Neculai Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului 
Exterior și Cooperării 
Internaționale, precum și de V.

Drozdenko, ambasadorul Uniunii 
vietice la București.

*
Ministrul transporturilor și 

lecomunicațiilor al Republicii
ciâliste România, Traian Dudaș, aflat 
la Moscova, s-a întîlnit cu N. D. 
Psurțev, ministrul telecomunicațiilor 
al Uniunii Sovietice. In cursul între
vederii s-a făcut un schimb de pă
reri privind dezvoltarea colaborării 
și cooperării dintre România și 
U.R.S.S. în domeniul poștei și tele
comunicațiilor, au fost convenite 
unele probleme de interes reciproc, 
inclusiv semnarea unui acord Inter- 
guvernamental.

MONDIALE A SĂNĂTĂȚII
GENEVA 13 (Agerpres). — La Ge

neva s-au deschis, marți, lucrările 
celei de-a XXVIII-a Adunări Mon
diale a Sănătății, la care participă 
aproximativ 500 de delegați din cele 
142 țări membre ale O.M.S., precum 
și reprezentanți ai O.N.U. și ai unor 
organizații internaționale. Din 
noastră participă 
dusă de prof. dr. 
trul sănătății.

Ordinea de zi a 
tă pe dezbaterea

DE PRETUTINDENI

LIBIA

• G.R.P. al R.V.S. și guvernul R. D. Vietnam se pronunță pentru 
o strînsă colaborare cu O.N.U.

13 (Ager- 
Guvernul Revoluționar 

al Republicii Vietnamului 
guvernul R.D. Vietnam se 
pentru o strînsă colabo- 
O.N.U. și instituțiile sale

NAȚIUNILE UNITE 
preș). — ~
Provizoriu 
de Sud și 
pronunță 
rare cu 
specializate — a declarat reprezen
tantul secretarului general al O.N.U., 
Raymond Obrak, care a efectuat, în 
perioada 16 aprilie — 7 mai, o vi
zită la Hanoi. Luînd cuvîntul Ia 
New York, în fața ziariștilor, trimi
sul secretarului general al O.N.U. a 
precizat că reprezentanța O.N.U. 
acreditată la Saigon „Orașul Ho Și 
Min“ funcționează normal. Citind 
aceste declarații, agenția T.A.S.S.

menționează că reprezentantul se
cretarului general al O.N.U. a pre
cizat că atît G.R.P. al R.V.S., cît și 
guvernul R.D. Vietnam sint intere
sate în obținerea de asistență inter
națională pe bază bi și multilatera
lă. Populația din Vietnamul de sud 
— a adăugat reprezentantul secre
tarului general — are nevoie, în ac
tuala etapă, îndeosebi de alimente, 
medicamente, îmbrăcăminte și echi
pament agricol. R.D. Vietnam este 
interesată în obținerea de asistență 
care să contribuie la dezvoltarea a- 
griculturii, comunicațiilor și con
struirea de sisteme de irigații.

• Relații diplomatice cu Tailanda și Marea Britanie
KUALA LUMPUR 13 (Agerpres). 

— Ministrul afacerilor externe al 
Tailandei, Chatichai Choonhavan, a 
declarat că Tailanda a normalizat re
lațiile sale cu Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud și a stabilit relații diploma
tice cu R.D. Vietnam.

LONDRA 13 (Agerpres). — Guver
nul britanic a recunoscut Guvernul

Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamuhii de Sud — s-a anun
țat oficial la o conferință de presă 
desfășurată la Foreign Office. In
tr-un . mesaj adresat M.A.E. al 
G.R.P., ministrul britanic al afaceri
lor externe, James Callaghan, a a- 
nunțat intenția guvernului britanic 
de a redeschide „cît mai curînd 
sibil" ambasada sa din Saigon.

po

Comerțului 
Economice
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VIZITA PREȘEDINTELUI»

CONSILIULUI DE MINIȘTRI
9

AL U.R.S.S
TRIPOLI 13 (Agerpres). — La 

Tripoli au continuat convorbirile 
dintre Abdel Salam Jalloud, primul 
ministru al Libiei, și A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. In cadrul convorbirilor — 
informează agenția T.A.S.Ș. — au 
fost abordate unele probleme de 
principiu ale adîncirii colaborării 
dintre Libia și Uniunea Sovietică în 
domeniul economic și în alte dome
nii de activitate. S-a procedat, de 
asemenea, la un schimb de păreri 
asupra situației internaționale ac
tuale, legate în special de evenimen
tele din Orientul Apropiat, precum 
Și.................................alte probleme de interes reciproc.

Plenara C. C.
al P.M.U. P

țara 
o delegație con- 
Radu Păun, minis-

adunării este axa- 
problemelor legate 

de colaborarea internațională pentru 
apărarea sănătății oamenilor. Pe or
dinea zilei figurează, de asemenea, 
problema primirii în O.M.S. a R.D. 
Vietnam, Mozambicului și Regatului 
Tonga.

Reprezentanții G.R.P. al Republi
cii Vietnamului de Sud au ocupat 
marți locul ce li se cuvine în O.M.S. 
în urma 
Mondiale

unei hotărîri a Adunării 
a Sănătății.

PARIS 13 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
și Den Siao-pin, vicepremier al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, au 
avut, marți după-amiază, o întreve
dere la Palatul Elysee, în cursul că
reia au efectuat un larg schimb de 
păreri în probleme majore ale situa
ției internaționale. La întrevedere au 
participat, de asemenea, ministrul 
afacerilor externe al Franței, Jean 
Sauvagnargues, alte oficialități fran
ceze, precum și ministrul afacerilor 
externe al R.P. Chineze, Ciao Kuan- 
hua, alte oficialități chineze.

• COSITOR DIN NI
SIPUL POLAR. In Marea 
Laptev (Oceanul Arctic) se a- 
propie de sfîrșit lucrările de 
construcție a unei uzine în ve
derea extragerii cositorului din 
nisipul de pe fundul mării. Pen
tru aducerea nisipului la supra
față, un institut din Moscova a 
construit o dragă specială. în 
prezent, la o temperatură de 
minus 46 grade C. se asamblea
ză o conductă în lungime totalei 
de 400 metri și se construiește, 
din 32 de pontoane, o insulă 
artificială. Specialiștii fac ulti
mele pregătiri în vederea în
ceperii acestui experiment unic.

agențiile de presă transmit:

Apel în favoarea asigurării păcii 
și înțelegerii naționale în Laos

VIENTIANE 13 (Agerpres). — 
După cum informează agenția Chi
na Nouă, generalul Khamouane 
Boupha, secretar de stat în Ministe
rul ^.părării Naționale și al Vetera
nilor de Război al Guvernului Pro
vizoriu de Uniune Națională al Lao- 
sului, comandantul Forțelor armate 
naționale laoțiene, a dat publicității 
o declarație în care cheamă pe toți 
militarii forțelor armate să coopere
ze în cadrul unor eforturi comune, 
menite să asigure pacea și înțelege
rea națională în țară. Situația ac
tuală din Laos — relevă, în conti
nuare, declarația — impune apărarea 
Guvernului Provizoriu de Uniune 
Națională și a Consiliului Politic de 
Coaliție Națională, precum și menți
nerea ordinii.

în vederea realizării acestor o-

biective, comandantul armatei 
ționale laoțiene a interzis orice 
plasări de trupe fără ordinul 
personal, precum și orice deplasări 
de avioane militare, blindate, piese 
de artilerie și alt'e mijloace de duce
re a războiului. De asemenea, prin 
ordinul comandantului, toate servi
ciile armatei au fast obligate să a- 
corde un sprijin real Guvernului 
Provizoriu de Uniune Națională și 
Consiliului Politic de Coaliție Națio
nală. în încheierea acestor dispozi
ții se arată că acțiunile de opoziție 
față de aceste organe din partea unor 
unități sau persoane vor fi conside
rate trădare, asemenea acte urmînd 
să fie reprimate cu fermitate de For
țele armate naționale, în coordonare 
cu forțele armate ale patrioților lao- 
țieni.

na- 
de- 
său

VARȘOVIA 13. — Corespondentul 
Agerpres transmite : In cadrul celei 
de-a XVII-a Plenare a C.C. al 
P.M.U.P„ Piotr Jaroszewicz, pre-. 
ședințele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, a prezentat proiectul 
de reorganizare a organelor locale 
ale puterii de stat și administrației. 
Se prevede ca în locul celor 17 vo
ievodate și 314 raioane existente să 
fie create 49 de voievodate (între 
care trei municipalități — Varșovia, 
Lodz și Cracovia — cu statut de 
voievodat), precum și un număr de 
comune și orașe.

Luînd cuvîntul în încheierea dez
baterilor plenarei, Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
a subliniat însemnătatea reorganiză
rii, arătînd că obiectivul principal și 
de perspectivă al acesteia îl consti
tuie consolidarea comunelor și ora
șelor, adică a unităților administra
tive care se ocupă nemijlocit de pro
blemele agriculturii, gospodăriei co
munale, comerțului, ocrotirii sănătă
ții etc. Vorbitorul a subliniat, totoda
tă. că fiecare activist de partid și din 
cadrul aparatului de stat trebuie 
să-și găsească locul corespunzător 
cunoștințelor, priceperii și experien
ței sale.

Ambasadorul României 
la Belgrad, Virgil Cazacu-• f03t 
primit, marți, de Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire priete
nească, în cursul căreia s-a eviden
țiat evoluția pe o linie mereu ascen
dentă a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări, în spi
ritul întîlnirilor și convorbirilor fruc
tuoase dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Cărți românești donate 
bibliotecii publice din Var
șovia. Acestei biblioteci, cea mai 
mare instituție culturală de acest gen 
din Polonia, i-au fost dăruite 400 de 
cărți românești, cuprinzînd operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate", precum și documentele celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. De asemenea, 
printre volumele oferite se află lu
crări din domeniile tehnicii, medici
nii, matematicii, economiei, literatu
rii și artei. Cărțile au fost remise de 
ambasadorul României la Varșovia, 
Aurel Duca.

Tîrgul internațional de Ia 
Casablanca,13 care au particiPat 
38 de țări, printre 
și-a închis porțile, 
tății de închidere, 
publicii Socialiste 
decernată Medalia

Adunarea
O.M.T. La Madrid 
luni, prima adunare 
ganizației Mondiale 
(O.M.T.). Participă 
din 88 de țări. Din 
cipă o delegație condusă 
Voicu, i '
turismului.

La Dar es Salaam s au tn- 
cheiat consultările la care au parti
cipat președintele Tanzaniei, Julius 
Nyerere, președintele Zambiei, Ken
neth Kaunda, și președintele Fron
tului de Eliberare din Mozambic, 
Samora Machel.

Președintele R.P.D. Core
ene, Kim Ir Sen, a primit o delega
ție guvernamentală algeriană, con
dusă de Mohamed Tayebi, membru 
al Consiliului Revoluției din .Algeria, 
ministrul agriculturii și reformei a- 
grare, președintele Comisiei naționa
le a revoluției agrare. Cu acest pri
lej, între președintele Kim Ir Sen și 
membrii delegației algeriene a avut 
loc o convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească — relatează agenția A.C.T.C.

Muncitoriide la uzina proda* 
cătoare de avioane „United Aircraft", 
situată într-o suburbie a orașului ca
nadian Montreal, au ocupat între
prinderea. Greviștii cer retragerea 
de către guvernul provinciei Quebec 
a proiectului de lege ce vizează lua
rea sub tutelă administrativă a patru 
sindicate din construcții, afiliate Fe
derației muncitorilor din Quebec, 
între poliție și participanții la grevă 
au avut loc incidente soldate cu ră
niți. Au fost efectuate arestări.

RIO DE JANEIRO 13 — Co
respondentul nostru transmite : 
„Trecutul roman al României" 
— sub acest titlu, ziarul brazi
lian „O Globo" publică o croni
că ce marchează deschiderea ex
poziției „Vestigii romane în Ro
mânia", în incinta Muzeului Na
țional de Belle Arte din Rio de 
Janeiro. Bucurîndu-se de suc
ces în rindul marelui public 
brazilian, expoziția a suscitat 
deopotrivă interesul cadrelor 
didactice, care au programat 
vizite în grup ale elevilor.

• ARTA IN SPRIJINUL 
VENEȚIEI. Pentru prima dată 
în istoria dansului, anul acesta 
vor fi organizate, sub înaltul 
patronaj al UNESCO, „Intîl- 
niri internaționale de dans", 
menite să relanseze operațiuni
le de salvare a Veneției. 16 
companii de balet, din Senegal, 
New York, Bali, Tokio etc., vor 
participa la aceste manifestări 
în perioada 14 iunie — 6 iulie. 
Ansamblul condus de celebrul 
coregraf Maurice Bejart va 
prezenta spectacolul „Acqua 
alta", o sugestivă evocare a 
distrugătoarelor maree care, în 
ultima vreme, invadează tot 
mai des piața San Marco și 
străzile Veneției.

Două decenii de la constituirea
Tratatului de la Varșovia

Se împlinesc astăzi 20 de ani de 
la semnarea Tratatului de la Var
șovia de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală. După cum se știe, 
Tratatul a fost încheiat, în 1955, ca 
răspuns la crearea, cu șase ani mai 
devreme, 
Nord — 
apărarea 
rialist în 
în care a 
evident din prevederile Tratatului 
care consemnează abținerea de la for
ță și amenințarea cu forța în relațiile 
internaționale, posibilitatea aderării 
și a altor state, indiferent de orîn- 
duire social-politică, durata sa tem
porară — pînă la lichidarea blocu
lui militar nord-atlantic.
'în cadrul politicii sale, interne și 

externe, pusă cu abnegație în slujba 
cauzei socialismului, păcii și secu
rității în Europa și în lume. Româ
nia socialistă a acționat pentru dez
voltarea legăturilor de colaborare și 
alianță cu statele socialiste parti
cipante, în strictă concordanță cu an
gajamentele asumate prin aderarea 
la Tratat și respectînd cu rigurozitate 
principiile fundamentale ale acestuia. 
Reafirmînd poziția consecventă a 

prezentat 
Ceaușescu 

Congres al 
„finind sea- 
internațională

a Pactului Atlanticului de 
proclamîndu-și drept scop 
împotriva unui atac impe- 
Europa. Caracterul defensiv 
fost conceput apare în mod

consecventă 
noastre, Raportul 

tovarășul Nicolae 
la cel de-al XI-lea 
P.C.R. subliniază : 
ma de situația 
contemporană, considerăm că trebuie 
dezvoltate relațiile de colaborare în
tre țările socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia, între arma
tele statelor respective, pornindu-se 
de la necesitatea dezvoltării și în
tăririi fiecărei armate naționale, a 
capacității de apărare și de luptă a 
fiecărui popor. Totodată, se impune 
intensificarea luptei pentru desfiin
țarea blocurilor militare, este nece
sar să fie întărită și mai mult la
tura politică a Tratatului de la Var
șovia, în vederea accentuării cursu
lui destinderii și colaborării în Eu
ropa și în întreaga lume".

Corespunzător acestei poziții de 
principiu, partidul și statul nostru- 
se îngrijesc permanent de întărirea 
capacității de apărare a României, 
de dotarea și pregătirea de luptă și 
politică a forțelor sale armate și, 
totodată, extind colaborarea cu ar
matele țărilor participante la Trata
tul de la Varșovia.

In același timp, așa cum este bine 
cunoscut, România urmărește ne
abătut adîncirea continuă a relațiilor 
de prietenie și cooperare, pe multi
ple planuri, cu celelalte state socia-

liste, promovează colaborarea arma
tei române cu armatele tuturor țări
lor socialiste, cu ale altor state prie
tene, considerînd aceasta ca o im
portantă îndatorire internaționalistă.

în răstimpul celor două decenii cit 
au trecut de la încheierea Țratatu- 
lui de la Varșovia, în viața politică 
internațională și, îndeosebi, în Euro
pa — continentul care formează aria 
sa de preocupări și de acțiune — au 
avut loc însemnate mutații pozitive. 
Dar acest nou curs se află abia la 
început și. este încă fragil. In
aceste condiții devine mai ne
cesar ca oricînd să se îndrepte
toate eforturile spre accentuarea
cursului spre destindere și colabo
rare, să se determine o cotitură is
torică in viața internațională pentru 
a impune renunțarea cu desăvîrșire 
Ia politica de forță și amenințarea 
cu forța, reglementarea problemelor 
litigioase pe căi politice, a se instau
ra noi relații între state, întemeiate 
pe egalitate în drepturi, pe respec
tul dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele.

Pentru popoarele continentului, 
pentru întreaga viață internațională 
prezintă un interes deosebit înfăp
tuirea securității în Europa, încheie
rea cu succes a Conferinței general- 
europene, prin adoptarea unor do
cumente complete și angajante, care 
să deschidă perspectiva instaurării 
unor relații noi între statele conti
nentului, să ofere garanții depline 
împotriva agresiunii, să stimuleze 
cooperarea rodnică în toate dome
niile, să asigure continuitatea efor
turilor de edificare a securității eu
ropene.

în acest sens, o cerință esențială 
o constituie — așa cum a relevat în 
permanență România — completarea 
destinderii politice cu destinderea 
militară, adoptarea unor măsuri 
practice, efective, pe linia dezarmă
rii. România socialistă consideră că 
problema dezarmării este una din 
problemele fundamentale ale actua
lității — prezentind o deosebită a- 
cuitate pentru continentul nostru 
unde se află concentrate cele mai 
puternice grupări de armate și acu
mulări de arme. în această privință, 
se evidențiază necesitatea realizării 
unor pași concreți în vederea desfiin
țării bazelor militare și retragerii 
trupelor străine de pe teritoriile al
tor state, reducerii substanțiale a 
forțelor armate naționale — măsuri 
de natură să netezească drumul spre 
dezarmarea generală, în primul 
rînd dezarmarea nucleară. însăși

viața demonstrează realismul șl 
caracterul strict necesar al „Pro
gramului concret și cuprinzător al 
dezarmării" — cuprins în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al XI-lea.

Așa cum este știut, statele mem
bre ale Tratatului de la Varșovia au 
arătat, în repetate rînduri, în luări 
de poziție oficiale, în documente co
mune, inclusiv la ultima sesiune a 
Comitetului Politic Consultativ, că 
sint gata să desființeze organizația 
acestui tratat simultan cu dizolvarea 
organizației Pactului Nord-Atlantic. 
O primă etapă in această direcție 
ar reprezenta-o lichidarea organiza
țiilor militare ale Tratatului de la 
Varșovia și Pactului Nord-Atlantic. 
Acest curs ar corespunde pe deplin 
cerințelor destinderii, ale unei secu
rități reale, care — așa cum arată viața 
însăși — nu se poate întemeia pe exis
tența blocurilor militare, ci numai pe 
o politică de pace și colaborare, ba
zată pe principiile noi ale dreptului 
și moralei internaționale. Firește, atîta 
vreme cît există N-A.T.O. și nu se 
înfăptuiesc măsuri de dezarmare, ță
rile participante la Tratatul de la 
Varșovia, in rîndul cărora și Româ
nia, consideră necesare întărirea ca
pacității lor de apărare, colaborarea 
militară intre ele — in activitatea 
Tratatului impunîndu-se necesitatea 
unui accent prioritar pe latura sa 
politică, inclusiv perfecționarea siste
mului de informări ’ 
ciproce. Interesele 
poarelor impun 
continentului să-și 
forturile pentru
Europe a păcii, înțelegerii și colabo
rării, în care divizarea continentului 
în grupări militare opuse să fie de
pășită, în care să fie eliminate sur
sele de tensiune și neîncredere.

Pornind de la interesele funda
mentale ale poporului român, ale 
cauzei socialismului și păcii, che- 
mînd neabătut la întărirea vigilen
ței față de acțiunile forțelor reac
ționare, imperialiste și. totodată, Ia 
eforturi pline de răspundere pentru 
adîncirea destinderii. România so
cialistă, în concordanță cu linia Con
gresului al XI-lea și prevederile Pro
gramului P.C.R., va dezvolta in con
tinuare relațiile de colaborare multi
laterală cu toate țările socialiste, 
va’ acționa ferm pentru unirea tu
turor forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste, în lupta pentru triumful 
cauzei păcii.

V. AEEXANDRESCU

și consultări re- 
vitale ale po- 

tuturor statelor 
concentreze e- 

realizarea unei

La Dubrovnic au lncePut la* 
crările primei conferințe comune a 
Camerei iugoslave pentru promo
varea colaborării economice cu 
S.U.A. și a Consiliului economic a- 
mericano-iugoslav, la care participă 
peste 80 de reprezentanți a 45 
mari firme și bănci americane și 
peste 150 de conducători a douăzeci 
de mari întreprinderi iugoslave.

• CURĂ NEPREVĂZU
TĂ. In ultimul timp, țigările 
au devenit o marfă din ce în MC®5 
mai rară în regiunea Parisului. 
Penuria de tutun a fost provo
cată de o grevă declanșată la 
centrul de desfacere „Tabacs 
de Paris", de unde țigările sînt 
distribuite în rețeaua comerțu
lui cu amănuntul. Multe tutun
gerii și-au epuizat stocurile, în 
timp ce altele au limitat dras
tic vinzările la un pachet de 
persoană. In felul acesta, nu
meroși fumători se văd siliți să 
recurgă la o neprevăzută și în 
fond salutară cură de dezintoxi
care tabagică...

<p'

ORIENTUL APROPIAT

care și România, 
In cadrul festivi- 
pavilionului 

România i-a 
de argint.
generală a

a fost deschisă,
generală a Or- 

a Turismului 
500 de delegați 
România parti- 

’ I de Ilie 
prim-adjunct al ministrului

Conferința pentru 
examinarea modului

Re- 
fost

de aplicare a Tratatului 
de neproliferare a armelor 

nucleare
GENEVA 13 (Agerpres). — La Ge

neva continuă lucrările Conferinței 
pentru examinarea modului de apli
care a Tratatului de neproliferare a 
armelor nucleare. Marți, participan- 
ții la conferință au încheiat dezba
terile generale, în cadrul 
fost expuse punctele de 
principiu ale guvernelor 
asupra problemelor de pe 
zi. Tot marți și-a început 
Comitetul politic al conferinței.

în cadrul dezbaterilor generale au 
luat cuvîntul delegații unui număr de 
46 de țări, între care și România. în 
luările lor de cuvînt, reprezentanții 
țărilor neposesoare de arme nucleare 
au accentuat asupra necesității 
pectării obligațiilor asumate prin 
tat privind întreprinderea unor 
suri efective de dezarmare, în 
mul rînd în domeniul nuclear, 
desfășurării unei largi cooperări in
ternaționale, care să permită tuturor 
statelor folosirea neîngrădită a ener
giei nucleare în scopuri pașnice. A 
fost subliniată, de asemeriea, necesi
tatea acordării unor garanții de secu
ritate ferme statelor neposesoare de 
arme nucleare în contextul Tratatu
lui de neproliferare — problemă care 
a rămas deschisă la încheierea trata
tului.

cărora au 
vedere de 
respective 

ordinea de 
activitatea

res- 
tra- 
mă- 
pri- 
și a

Intensificarea măsurilor 
represive 

în Coreea de sud
SEUL 13 (Agerpres). — Continuînd 

să răspundă prin măsuri represive 
la intensificarea opoziției populare 
față de regimul său, „președintele" 
administrației de la Seul, Pak Cijan 
Hi, a emis, marți, un decret prin 
care sint interzise toate acțiunile de 
opoziție față de „constituția" reac
ționară sud-coreeană, inclusiv acțiu
nile prin care se cere revizuirea pre
vederilor acestei așa-zise „constitu
ții". Cei care vor fi găsiți „vinovați" 
de încălcarea acestui decret sînt pa
sibili pe pedepse privative de liber
tate pe termene ajungînd la 15 ani, 
combinate cu pierderea pe termen 
de 10 ani a drepturilor civile — de 
fapt a brumei de drepturi pe care le 
măi au in regimul, de dictatură lo
cuitorii Coreei de sud.

Același decret interzice adunările, 
demonstrațiile și alte acțiuni studen
țești „care au tangență cu politica", 
precum și criticarea în public a de
cretului.

• Vizita președintelui Sadat în Kuweit • Declarația premierului 
egiptean în fața Adunării Poporului • Acțiuni ale unor unități 

de comando israeliene

• BISTURIU CU GAZE. 
Un nou tip de bisturiu, prezen
tat in cadrul unui congres de 
chirurgie ținut recent la Miami 
(S.U.A.), permite efectuarea anu
mitor operații fără pierderi de 
singe. Din vîrful bisturiului, care 
are forma unui stilou, pornește 
un fascicul fin de heliu sau ar
gon la temperatura de 2 800—3 500 
grade. Căldura foarte ridicată 
provoacă sutura imediată a 
marginilor rănii.

pe teritoriul Libanului
KUWEIT 13 

ședințele R.A. 
dat, întreprinde o vizită oficială în 
Kuweit. Marți dimineața, el a avut 
o întrevedere particulară cu șei cui 
Sabah Al-Salem Al-Sabah, emirul 
Kuweitului.

(Agerpres). — Pre- 
Egipt, Anwar El Sa-

CAIRO 13 (Agerpres). — Prezen- 
tînd în față Adunării Poporului de
clarația politică a guvernului său, 
primul ministru egiptean, Mamdouh 
Salem, a afirmat că Egiptul va par
ticipa la Conferința de la Geneva 
pentru pace în Orientul Apropiat, în 
vederea ajungerii la o reglementare 
totală a conflictului din zonă și nu 
la o soluție temporară. „Noi 
asupra eliberării complete a 
lor arabe ocupate și asupra 
dării drepturilor poporului 
nean" — a spus vorbitorul, 
afirmat, de asemenea, poziția Egip
tului în favoarea reprezentării po
porului palestinean la lucrările con
ferinței. Egiptul — a arătat Mam
douh Salem — trebuie să acționeze 
în deplină coordonare cu Siria, rezis
tența palestineană, țările aflate pe li
nia de confruntare și cu celelalte 
state arabe.

Primul ministru egiptean a decla
rat că țara sa va promova relații 
strînse cu țările socialiste est-euro-

pene, relații care s-au consolidat tn 
ultimii ani. în continuare, vorbitorul 
a subliniat necesitatea întăririi rela
țiilor cu statele africane și asiatice, 
precum și cu țările nealiniate care 
acționează în interesul păcii în lume 
și al prosperității popoarelor lor.

Abordînd sfera problemelor inter
ne, Mamdouh Salem a spus că, pa
ralel cu acțiunea vizînd eliberarea 
teritoriilor arabe ocupate, Egiptul va 
continua activitatea de reconstrucție 
a țării.

insistăm 
teritorii- 
salvgar- 
palesti- 

E1 a re-

BEIRUT 13 (Agerpres). — Minis
terul libanez al Apărării a anunțat că, 
în noaptea de luni spre marți, o 
unitate de comando israeliană a pă
truns pe teritoriul Libanului, răpind 
trei cetățeni libanezi din satul 
Ei ta run

Este a doua acțiune israeliană de 
acest gen comisă în decurs de 24 de 
ore.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Potrivit 
agenției Reuter, Partidul Comunist 
Libanez* a dat publicității, luni seara, 
o declarație în care arată că unul 
din cei cinci ostatici răpiți din Li
ban, în noaptea de 11—12 aprilie, de 
o unitate de comando israeliană, este 
dr. Ahmed Murad, membru al con
ducerii partidului.

Declarații de politică externă
ale secretarului

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
în cadrul unor discursuri pronunțate 
la St. Louis (Missouri) și Kansas 
City, secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a abordat unele 
probleme ale politicii externe ame
ricane.

în legătură cu recentele evenimen
te din Asia de sud-est, Henry Kissin
ger a declarat, între altele, că una 
dintre concluziile care decurg vizea

de stat al S.U.A.
ză necesitatea ca S.U.A. să adopte o 
politică externă mai 
tă și de schimbările 
raportul de forțe pe 
Kissinger a adăugat 
continua să acționeze 
tinderii 
pornind 
lume a 
politice

flexibilă. dicta- 
intervenite în 

plan mondial, 
că S.U.A. vor 
în direcția des- 
internaționale,încordării

de la realitatea existentei în 
unor state cu sisteme social- 
diferite-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
ROMA

Măsuri de tombatere a

Atenția guvernului 
italian și a principa
lelor forțe politice ale 
țării a fost concentra
tă în ultimele zile a- 
supra proiectului de 
lege privind ordinea 
publică, aprobat de 
către Camera deputa- 
ților și care urmează 
acum să fie discutat 
în Senat. Proiectul 
este rezultatul hotări- 
rii adoptate recent la 
o reuniune la nivel 
înalt a secretarilor 
partidelor de centru- 
stînga.

Dezbaterile din Ca
mera deputaților, în 
cadrul cărora au in
tervenit reprezentanții 
tuturor partidelor po
litice, au reliefat creș
terea îngrijorătoare a 
criminalității, a aten
tatelor și provocărilor 
puse la cale de orga
nizațiile fasciste. Mal 
mult de 70 la sută din 
autorii acestor fapte

fastiste
violențelor

• SURPRIZE ARHEO
LOGICE. Cu prilejul unor 
lucrări de construcție efectuate 
în apropiere de Torino au fost 
descoperite vase și obiecte din 
marmură care au dus la presu
punerea că sub viile din îm
prejurimi s-ar afla un al doi
lea Pompei. în apropiere au 
fost găsite și resturile unui 
mare apeduct. Ziarul „La Stam
pa" din Torino cere efectuarea 
unor săpături sistematice în re
giune, care se pare că rezervă 
mari și plăcute surprize arheo
logilor.

• clubul sănătă
ții din Hanoi a aniversat re
cent trei decenii de la înfiin
țare, prilej de trecere în revis
tă a rodnicei sale activități. 
Printre numeroasele inițiative 
care au adus faima clubului se 
numără cea a persoanelor care 
au depășit 60 de ani și care fac 
zilnic exerciții complicate de 
gimnastică pe malul unui lac 
situat în centrul capitalei R. D. 
Vietnam. Urmîndu-le exemplul, 
numeroși amatori se adună în 
fiecare dimineață în parcul oră
șenesc pentru a face exerciții 
fizice sub îndrumarea unui me
dic. Cel mai vîrstnic membru 
al clubului a împlinit recent 82 
de ani și continuă să fie un 
asiduu participant la cotidie
nele exerciții.

• DROGURI PE ELBA.
O importantă cantitate de hașiș, 
valorînd Ia bursa neagră apro
ximativ 12 milioane de mărci, a 
fost găsită, duminică, plutind 
pe apele Elbei, în amonte de 
portul Hamburg. Drogul era di
simulat în saci de plastic, pe 
care contrabandiștii îi arunca
seră în apă, și urmau a fi 
pescuiți, probabil, la o distanță 
oarecare, de alți membri ai 
bandei. A fost deschisă o an
chetă în port pentru identifica
rea navei la bordul căreia fu
sese transportată încărcătura — 
considerată cea mai importantă 
dintre cele capturate pînă acum 
pe teritoriul R.F.G.

au rămas necunoscuți. 
Toate acestea se în- 
tîmplă într-o țară 
care deține recordul 
in ce privește numă
rul de judecători și 
lucrători de poliție.

Pornind tocmai de 
la această situație, re
prezentanții partide
lor de stînga au insis
tat asupra necesității 
ameliorării unora din 
prevederile legislației 
existente și îndeosebi 
a întăririi caracteru
lui ei antifascist.

Vorbind in numele 
grupului parlamentar 
comunist, secretarul 
general al P.C. Itali
an, Enrico Berlinguer, 
s-a referit la necesi
tatea creării unui 
vast front popular și 
democratic care să 
poată combate în mod 
eficient criminalita
tea și violența fascis
tă. Pentru a se putea 
tnfrunta cu seriozita-

te problemele ordinii 
publice — a spus vor
bitorul — trebuie să 
se întreprindă o ope
ră de profundă însă
nătoșire a vieții pu
blice, de reînnoire de
mocratică și căutarea, 
în acest scop, a Unei 
convergențe și a unei 
înțelegeri între forțele 
populare.

Subliniind 
cația adoptării 
legi, ziarul „C 
della Sera" 
„Guvernul a 
această nouă 
Este acum de 
sa să utilizeze 
ent noul instrument 
de apărare și întărire 
a ordinii publice, de
oarece întreaga țară 
este interesată să se 
pună capăt violenței 
și distrugerilor fascis
te, precum și fenome
nelor de violență".

• CEA MAI VÎRSTNI- 
CĂ FEMEIE DIN AME
RICA LATINĂ se află în 
Venezuela, scrie cotidianul ve- 
nezuelean „Ultimas notocias". 
Ea trăiește la Maiquetia, se nu
mește Joaquina Amundaray și 
are 120 de ani. Fiul ei cel mai 
mare, din cei șapte care i-au 
rămas în viață, are 99 de ani.

semnifi- 
noii 
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probă, 

datoria 
! efici-

R. BOGDAN

• GHEȚARII DIN CAU- 
CAZ. Omul de știință sovietic 
Feofan Davitia a observat un 
fenomen paradoxal în regimul 
de topire a ghețarilor din Mun
ții Caucaz. Astfel, cu toate că 
în ultimii ani se constată o ră
cire considerabilă a climei în 
zonă, ghețarii din Caucaz nu 
numai că nu cresc, ci, dimpotri
vă, se micșorează prin topire. 
După îndelungi cercetări, Da
vitia a descoperit, folosind izo
topii radioactivi, că zăpada care 
se așterne anual peste ghețari 
conține substanțe 
atmosferă în 
unor vulcani 
Orient, unor furtuni 
din Sahara, precum și reziduuri 
din fumul 
industriale, 
că această 
cu ochiul liber care se așterne 
pe ghețari determină topirea 
lor mai rapidă.

apărute în 
urma erupție’ 
din Extremul 

de nisip
unor întreprinderi 
Astfel, s-a stabilit 
peliculă invizibilă

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața Sclnteil. Tel. 17 60 10. 17 «0 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi și instituții. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 
presă, București, Calea Grivițel nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex; 011631. Tiparul; Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII «360


