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PROLETARI DJN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLIV Nr. 10180 Prima ediție Joi 15 mai 1975 6 PAGINI 30 BANIîmpreună cu președintele Nicolae Ceaușescuși tovarășa Elena Ceaușescu, regina luliana a Olandeiși prințul Bernhard au vizitai ieri Capitala
Itinerarul vizitei a cuprins obiective economice, social-culturale și cartiere 
noi din București. Pretutindeni, manifestări pline de căldură pentru prietenia 

și colaborarea dintre popoarele român și olandez

Interes față de concepția urbanistică a ansamblului de locuința Drumul TabereiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu Maiestatea Sa regina luliana și Alteța Sa Regală Bernhard, prințul Țărilor de Jos, au făcut, în cursul dimineții de miercuri, o vizită în Capitală.Cei doi șefi de stat au fost însoțiți de Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, Gheorghe Oprea, viceprim-ministru, de alte persoane oficiale române. La vizită au participat, de asemenea, personalitățile ce însoțesc pe Maies-

tațea Sa regina și prințul Țărilor de Jos.De-a lungul marilor artere ale Capitalei, mii și mii de bucureșteni au salutat cu multă căldură .pe președintele Nicolae Ceaușescu și pe Maiestatea Sa regina luliana, manifestările lor de simpatie dînd expresie satisfacției poporului nostru față de dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre România și Olanda, care, așa cum sublinia președintele Nicolae Ceaușescu, „oferă un exemplu de relații între două state cu orînduiri sociale diferite, hotărîte să trăiască în înțelegere și

prietenie, să-și aducă contribuția la cauza destinderii și păcii în lume".în centrul cartierului Drumul Taberei — modern ansamblu de locuințe ridicat în zona de vest a orașului, în apropierea unei puternice platforme industriale — înalții oaspeți sînt salutați cu cordialitate de reprezentanți ai municipalității, de numeroși locuitori din cartier, al Capitalei prezintă unei machete, stadiul voltării acestui mare banistic, unde locuiesc peste 150 000 de persoane.Maiestatea Sa regina luliana arată mult interes față de concepția urba-

nistică, pune o serie de întrebări referitoare îndeosebi la amplasamentul construcțiilor social-edilitare, a- preciază grija manifestată de edilii Capitalei pentru realizarea de con-
Arhitectul-șef aici, in fața actual al dez- ansamblu ur-

Dineu oficial oferit de regina luliana și prințul Bernhard

și a tovarășei Elena Ceaușescu
La Încheierea celei de-a doua zile a vizitei pe care o face in țara noastră, Maiestatea Sa regina luliana și Alteța Sa Regală prințul Bernhard al Țărilor de Jos au oficial in onoarea publicii Socialiste Ceaușescu, și a Ceaușescu.Au luat parte Mănescu, Emil Bobu, Ștefan Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, Paul Nicu- lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Iile Verdeț, Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Mihai Marinescu, viceprim-ministru, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului, conducători de instituții centrale, personalități ale vieții economice, științifice și culturale.Au participat persoanele oficiale olandeze care însoțesc pe suverana Olandei și pe prințul Țărilor de Jos în vizita lor înErau prezenți niei la Haga și la București.

oferit un dineu președintelui Re- România.tovarășeitovarășii
Nicolae ElenaManea Voitec,

tara noastră, ambasadorul Româ- ambasadorul Olandei
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in sănătatea ai României, președinte

Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Olandei.în toastul rostit în timpul dineului, Maiestatea Sa regina 
luliana 3 spus:Să ridicăm paharul înalților reprezentanțiîn cinstea domnului Nicolae Ceaușescu și a doamnei Elena Ceaușescu.Aș vrea să spun că soțul meu și cu mine am fost deosebit de impresionați de multe lucruri, de frumoasele realizări — economice, culturale, artistice — pe care am avut prilejul să Ie admirăm astăzi. Am fost impresionați foarte mult de căldura inimii poporului român, de marea ospitalitate pe care ne-a arătat-o pretutindeni.Doresc să ridic paharul pentru fericirea poporului român, pentru fericirea acestui popor la care dumneavoastră, domnule președinte, țineți atit de mult, in sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze).

în toastul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu 3 spus:Doresc și eu să ridic un pahar pentru oaspeții noștri olandezi, pentru Maiestatea Sa și Alteța Sa Regală prințul Bernhard. Totodată, doreso să mulțumesc pentru cuvintele rostite la adresa poporului român, a muncii sale de dezvoltare a țării, pentru a-și crea o viață nouă, liberă. Prietenia și simpatia cu care ați fost intimpinați peste tot sint expresia sentimentelor pe care poporul român le nutrește față de prieteni, față de poporul dumneavoastră, așa cum și poporul dumneavoastră, cu prilejul vizitei mele, a exprimat aceleași sentimente față de noi.Doresc să exprim încă o dată convingerea că vizita pe care o faceți in România va contribui Ia dezvoltarea unei colaborări tot mai strinse intre popoarele noastre.Vă rog să ridicăm acest pahar pentru bunăstarea și fericirea poporului prieten olandez !în sănătatea Maiestății Sale regina luliana și a prințului Bernhard !In sănătatea tuturor prietenilor și oaspeților noștri olandezi ! (Aplauze).Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu- , nist Român, a primit, miercuri după- amiază, delegația Partidului Socialist Progresist din Liban, condusă de Kamal Jumblatt, președintele partidului. care, la invitația C.C. al P.C.R., întreprinde o vizită de prietenie in țara noastră. Din delegație fac parte Săid Jhiz, Victor Andraus, Jamil Sa- waya și Mohșen Dallaoul, membri ai Direcțiunii Politice a P.S.P. din Liban.La întrevedere au participat tovarășii Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant ăl Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mîrcea Maliță, membru al C.C. al P.C.R., Constantin .Vasiliu, adjunct ds șef de secție la C.C. al P.C.R.Conducătorul delegației a mulțumit cu căldură pentru posibilitatea de a vizita România și de a fi primit de secretarul general al Partidului Comunist Român. Kamal Jumblatt a a- rătat că Partidul Socialist Progresist, celelalte' forțe progresiste din Liban și din alte țări arabe urmăresc cu interes politica internă și externă a României și a Partidului Comunist Român și îndeosebi eforturile personale ale președintelui Nicolae Ceaușescu pentru întărirea păcii și securității internaționale, pentru gă-

sirea unei soluții juste în Orientul Mijlociu, pentru sprijinirea dreptului poporului a-și organiza o dentă. în legăturăKamal Jumblatt a arătat că a fost însărcinat de Yasser Arafat, președintele O.E.P., să transmită cele mai bune urări tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe care îl consideră un prieten apropiat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat în mod călduros delegația Partidului Socialist Progresist din Liban și a rugat, totodată, pe oaspete ca la înapoiere să transmită președintelui Yasser Arafat salutul său împreună cu cele mai bune urări.în timpul întrevederii s-a exprimat satisfacția pentru modul cum se dezvoltă relațiile existente între România și Liban, între cele două popoare, s-a subliniat necesitatea de a promova aceste raporturi, pe multiple planuri, în folosul reciproc, al cauzei păcii, cooperării și înțelegerii internaționale. S-a apreciat că vizita delegației libaneze constituie o expresie a bunelor relații statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Progresist din Liban, a dorinței comune de a dezvolta aceste raporțuri în interesul întăririi prieteniei și conlucrării dintre cele două țări și popoare.

palestinean de viață indepen- cu aceasta,
în acest context, tovarășul Nicolaa Ceaușescu a evocat cu plăcere vizita sa în Liban, în februarie 1974, care a reprezentat un moment important pe linia dezvoltării relațiilor româno-libaneze.în cursul convorbirii s-a procedat la un schimb de vederi în legătură cu problemele actuale ale vieții internaționale și îndeosebi cele privind situația din Orientul Mijlociu, sub- liniindu-se necesitatea de a se a- junge cît mai repede la o soluționare politică dreaptă și durabilă care să ducă 1*1 retragerea trupelor israe- liene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la rezolvarea problemelor poporului palestinean în conformitate cu interesele sale naționale legitime, la recunoașterea dreptului la o viață independentă a tuturor popoarelor din a- ceastă regiune. în cadrul convotbirii s-a subliniat că instaurarea unei păci drepte și trainice în Orientul Mijlociu ar permite popoarelor să-și sporească preocuparea și pentru dezvoltarea economico-socială și, totodată, ar duce la creșterea contribuției statelor zolvarea, împreună cu alte țâri in curs de dezvoltare, cu țări nealiniate, a problemelor complexe ale vieții contemporane.întrevederea a decurs într-o atmosferă de caldă prietenie.

propriela re-

BUZĂU

Filatura de lină 

produce cu două luni 
mai devremeBUZĂU (Corespondentul „Scînteii", Mihai Bâzu). — Colectivul Grupului de șantiere Buzău pentru construcții industriale al T.C.I. București a dat recent în funcțiune, cu două luni mai devreme, o nouă unitate productivă : filatura de lină pieptănată din Buzău. Noua întreprindere este dotată în cea mai mare parte cu utilaje realizate in țară și produce fire tip lină pieptănată și pale din melană. In vecinătatea noii filaturi se află în construcție o fabrică de tricotaje, care va utiliza în procesul tehnologic 50 la sută din producția acestei întreprinderi.

BRAȘOV

nor utilaje uzate, cu consum ridicat, perfecționarea tehnologii- ■ lor de fabricație, raționalizarea iluminatului general etc. au permis ca, pe raza de activitate a întreprinderii de rețele electrice Brașov, consumul industrial să fie redus față de prevederi, pe primele patru luni din acest an, cu peste 41 milioane kWh. Reduceri importante s-au înregistrat și la iluminatul public — 2.8 milioane kWh, la iluminatul casnic — 1,5 milioane și la iluminatul comercial — 400 000 kWh. Cele mai importante realizări au fost obținute de întreprinderea de rețele electrice, care a reușit să reducă consumul de energie cu circa 3 milioane kWh. i

Întreținerea
CULTURILOR
AGRICOLE

MW multe prașile 
acum înseamnă 
recolte sporite 

la toamnă
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La consumul industrial
41 milioane kWh

economisiteBRAȘOV (Corespondentul „Scînteii", Nicolae Mocanu). prinderile Brașov se constantă judicioasă înlocuirea
In între- industriale din județul desfășoară o intensă și acțiune de folosire a energiei electrice, sau modernizarea u-

De la începutul anului — 

peste 500 de produse noiTIMIȘOARA (Corespondentul „Scînteii",' Cezar Ioana). — In întreprinderile industriale din județul Timiș se desfășoară ample acțiuni pentru înnoirea permanentă a producției, programele de asimilări fiind orientate ferm spre , introducerea în fabricație a unor produse cu performanțe tehnico- economice și funcționale ridicate. Ca urmare, de la începutul anului au fost introduse în producția de serie peste 500 de produse industriale noi, de două ori mai multe decît prevedeau sarcinile pentru această perioadă.

IN ZIARUL DE AZI: 
o O PREOCUPARE STĂ
RUITOARE A SIDERUR- 
GISTILOR HUNEDORENI 
— REDUCEREA CONSU
MURILOR MATERIALE O 
„NAVETIȘTII" SI DEZ
VOLTAREA CONȘTIINȚEI 
MUNCITOREȘTI ©OCRO
TIREA MAMEI SI COPI
LULUI © ACTUALITĂȚI U- 
NIVERSITARE © „BINE-ATI

VENIT PE LITORAL!"'
(Continuare in pag. a III-a)

Calde manifestații de simpatie pe străzile Capitalei
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0 preocupare
«Sig CONSUMURILOR

MATERIALE

V

hunedoreni
Reducerea stăruitoare a consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie reprezintă o cerință de prim ordin, de permanentă actualitate, pentru toate ramurile economiei naționale, pentru fiecare întreprindere. In unitățile din industria siderurgică, unde ponderea acestor elemente in cheltuielile totale de producție reprezintă peste 82 la sută, acțiunea de diminuare a consumurilor specifice și a costurilor de fabricație capătă o importanță și mai mare. Ce rezultate s-au obținut pînă acum și ce măsuri se întreprind în continuare în acest sens la Combinatul siderurgic Hunedoara ? Iată tema convorbirii pe care am avut-o cu inginerul COSTACHE TROTUȘ, directorul combinatului.

REDUCEREA

— Dacă Combinatul siderurgic Hunedoara a fost distins cu înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste și cu medalia de aur „Secera și ciocanul" — a spus la început directorul combinatului — aceasta se datorează rezultatelor obținute ani la rind nu numai în domeniul sporirii producției, cî și în domeniul creșterii eficienței economice. La realizările din anii trecuți nu mă mai opresc ; insist, în schimb, asupra acțiunilor din anul 1975, ultimul din actualul cincinal, asupra programelor de măsuri concrete menite să asigure încadrarea în normele de consumuri planificate și îndeplinirea angajamentelor asumate de colectivul nostru în această privință. Economiile obținute de combinatul nostru în primul trimestru al anului se ridică la 1 274 tone cocs metalurgic, 1 053 tone cărămizi refractare, 1 000 tone metal in șarje și laminate, peste 15 mii tone combustibil convențional și 2,8 milioane kWh energie electrică. Toate acestea s-au obținut în condițiile reducerii, in general, a normelor de consum sub nivelul realizărilor din ăriul trecut,
— După cum. este cunoscut, 

la ședinfa Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 
19 martie a.c. s-au stabilit noi 
sarcini in direcția reducerii con
sumurilor materiale. Ce măsuri 
se vor aplica in combinatul 
hunedorean, in lumina acestor 
sarcini, in acest an 7— Deși constituie un important pas înainte pe drumul valorificării superioare a metalului, măsurile a- plicate pînă în prezent sînt departe de a ne mulțumi. înfăptuirea sarcinilor stabilite de Comitetul tic Executiv al C.C. al P.C.R. sită instaurarea unui regim de economisire a resurselor riale provenite din țară și import, o mai bună gospodărire șl o folosire cit mal eficientă a materiilor prime, materialelor, combustibililor și . energiei electrice. Așa. spre exemplu, deși gradul de utilizare a oțelului in laminate vandabile — de 80,5 la sută — este comparabil cu realizările multor țări, noi îl considerăm incă sub nivelul posibilităților de care dispunem. In consecință,. pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de conducerea partidului în domeniul reducerii în continuare a consumurilor materiale, am întocmit un program complex care cuprinde un număr important de măsuri, cu termene și responsabilități concrete.Intre măsurile imediate, doresc să menționez extinderea, cu forțe proprii și cu ajutorul întreprinderii de construcții siderurgice Hunedoara, a producției de prafuri exoterme, prin punerea în funcțiune a unor capacități ce vor permite creșterea de circa patru ori a producției respective. Intrucît, pînă nu de mult, cantități mari de laminate, de ordinul zecilor de mii de tone — în lungimi de 2—3 și chiar mai mulți metri — cunoscute sub denumirea de „capete" — erau trimise la retopire, iro- sindu-se astfel importante valori înmagazinate in ele, am hotărît să întreprindem acțiuni concrete în scopul

Poli- necc- sever mate-

valorificării lor. Pentru aceasta, am organizat colectarea, sortarea, marcarea, ambalarea și livrarea lor la diverși beneficiari din țară, garan- tind calitatea metalului. După calculele noastre, numai in acest an vom fi in măsură să valorificăm cel puțin 10 mii tone de „capete" de laminate.
— Dar în perspectiva noului 

cincinal 7— Alături de măsurile imediate, programul nostru cuprinde o seamă de acțiuni in perspectiva noului cincinal. Printre acestea amintim : optimizarea formatului de lingou ; a- sigurarea unor instalații de turnare care să permită aplicarea tehnologiilor moderne, respectiv turnarea continuă a oțelului, cu efecte din- 'tre cele mai favorabile asupra reducerii consumului de metal, pentru care solicităm sprijinul mai substanțial al ministerului nostru ; definitivarea cercetărilor începute in anii precedenți în legătură cu utilizarea păcurii în furnal, îmbinarea — începînd cu anul 1976 — a acestei tehnologii cu insuflarea de oxigen în furnale ș.a. împreună cu constructorul (I.C.S.H.), depunem e- forturi pentru realizarea unor lucrări de investiții care duc la utilizarea, cu mai mare eficiență, a materiilor prime, cum ar fi punerea in funcțiune la întreaga capacitate a complexului de omogenizare a minereurilor. Pentru aceasta însă trebuie să fim ajutați de către întreprinderea „1 Mai" Ploiești- prin livrarea celor două mașini de omogenizare, dintre care una este în întirziere. în viitorul cincinal vom renunța definitiv la furnalele mici cu tehnică învechită, urmînd să construim, in locul lor, un furnal modern, de mare capacitate.
— Reținind măsurili referi

toare la utilizarea cu eficiență 
tot mai ridicată a metalului, in 
special, vă adresăm intrebarea :

cum stimulează siderurgiștii 
hunedoreni economisirea meta
lului de către beneficiarii săi 7— Sprijinul nostru în această direcție se manifestă, înainte de toate, prin asigurarea livrărilor de metal în sortotipodimensiunile solicitate de beneficiari, corespunzător necesităților proceselor de fabricație, în condițiile și la termenele înscrise în contractele economice, direcție in care combinatul nostru a obținut bune rezultate. Pentru satisfacerea nevoilor de metal și intensificarea acțiunii de creștere a gradului de utilizare a acestuia Ia beneficiari, am luat noi măsuri privitoare la îmbunătățirea structurii metalului, asimilarea de noi mărci de oțeluri și tipodimensiuni de laminate, asigurarea unei constanțe calițative tot mai ridicate a acestora, în vederea realizării unei producții sporite de laminate, cu un grad ridicat de prelucrare, vom pune in continuare accentul pe acele măsuri care permit îmbunătățirea tehnologiilor de încălzire și laminare, extinderea și perfecționarea tratamentelor termice, finisarea producției cu ajutorul instalațiilor de mare productivitate și eficiență. în paralel, vom acționa pentru dotarea fluxului de metal cu mijloace de control nedestructive, astfel îneît să se poată asigura livrarea de metal corespunzător exigențelor sporite ale beneficiarilor, ale economiei naționale. Acelorași cerințe îi răspunde și instalația de degazare a unor oțeluri sub vid, pusă în funcțiune de cu- rînd, ceea ce va conferi acestora o puritate avansată.Șirul măsurilor și al acțiunilor întreprinse de colectivul nostru pe linia creșterii gradului de utilizare a metalului este, fără îndoială, mai lung. M-am oprit doar la cîteva dintre cele mai semnificative, prin care doresc să subliniez hotărirea colectivului nostru de a lupta neobosit pentru traducerea în viață a prețioaselor indicații privind gospodărirea judicioasă a metalului, a materiilor prime, energiei și combustibilului, date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la marea adunare consacrată jubileului siderurgiei hunedo- rene.

Convorbire realizată de 
Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii'

Combinatul siderurgic Hunedoara: se elaborează o nouă șarjăFoto : E. Dichiseanu

Muncitorii și specialiștii de la I.A.S. Insula Mare a Brâilei s-au angajat sâ obținâ, în acest an, recolte mari la toate culturile. Ei au încheiat la timp 
semănatul porumbului, iar acum execută lucrările de întreținere. Zilele trecute, ei pregăteau terenul și însămînțau soia pe ultimele hectare (fotografia 

nr. 1). în vederea extinderii irigațiilor, T.C.I.F.-Constanța execută un canal de aducțiune a apei (fotografia nr. 2)ÎNTREȚINEREA CULTURILOR AGRICOLE
Mai multe prașile acum înseamnă

RECOLTE SPORITE LA TOAMNACulturile de primăvară — sfecla de zahăr, porumbul, floarea-soa- relui — au răsărit frumos, iar umezeala și timpul care se află in curs de încălzire Ic ajută să se dezvolte viguros. Pentru a obține recolte mari în acest an, hotărîtoare este acum buna întreținere a culturilor. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că pînă marți, 13 mai, prima prașilă mecanică s-a făcut în proporție de 47 Ia sută la floarea-soarelui, 28 Ia sută la sfecla de zahăr și 31 la sută la cartofi. De asemenea, au fost prășite manual 37 Ia sută din suprafețele cultivate cu floarea-soarelui și 76 la sută cu sfeclă de zahăr. In unele județe, prima prașilă la sfecla de zahăr s-a încheiat. Pentru ca buruienile să nu dijmuiască recolta, peste tot trebuie să se lucreze cu intensitate Ia prășit. Iată ce ne relatează corespondenții noștri în legătură cu desfășurarea lucrărilor de întreținere a culturilor.

cooperati-

MEHEDINȚI. După cum se știe, județul Mehedinți a fost printre primele județe care au anunțat Încheierea însămințării porumbului. în limitele timpului optim au fost însămîn- țate și celelalte culturi de primăvară, care au răsărit și se dezvoltă bine. Acum, toate forțele sînt concentrate la lucrările de întreținere. Membrii cooperativelor agricole au si anunțat încheierea primei prașile manuale la sfecla de zahăr pe cele 4 000 ha ce se cultivă în județ, iar 2 000 ha au fost prășite mecanic. De asemenea, avansate sînt lucrările și la prășitul florii-soarelui. Aceste rezultate se datoresc muncii, formații tori. Cu zona Mehedințiului a plouat, în toate unitățile se lucrează intens, „ferestrele" de timp favorabil fiind folosite pentru întreținerea culturilor. Marți 13 mai, la primele ore ale dimineții, pe ogoarele cooperativei agricole din Gîrla Mare se a- flau concentrate toate forțele. S-a lucraț în ritm susținut la executa- ' rea prășlleț'mecanice pe cele 840 ha ''™flvafe cd‘ porumb, la „însilozarea furajelor, ir? ferma de legume; „Numai îi) cilrsul zilei de azi — ne spunea Constantin Leca, șeful secției mecanizare — am efectuat prima prașilă mecanică la porumb pe încă 140 ha. în cel mult două zile încheiem lucrarea pe întreaga suprafață". Cu toate că pe la ora prînzului a început din nou să plouă, după-a- miază, cînd a apărut soarele, i-am găsit pe mecanizatori în cîmp, muncind de zor. „Imediat după ce a încetat ploaia — ne-au spus mecanizatorii Gheorghe Drăghici, Dumitru Tudor și Petre Dinulescu — ne-am reluat activitatea în cîmp și vom lucra pînă seara tîrziu. Ne-am propus de fapt ca prima prașilă mecanică la porumb să o efectuăm cu cel puțin 3 zile mai devreme față de data prevăzută. _______ ' ' . /timp și de calitate această lucrare, noi sîntem convinși că aici, la Gîrla Mare, vom obține în acest an peste 11 000 kg porumb știuleți la hec-

tar, în sistem neirigat, așa cum de fapt ne-am angajat în chemarea la întrecere pe care a lansat-o comuna noastră către toate țară". In consiliilor goșu, Burila Mare și Recea s-a încheiat de cîteva zile prima prașilă mecanică și manuală la flparea-soa- relui. (Virgiliu Țătaru).
comunele din unitățile din cadrul intercooperatiste Go-

cultivate

Aceste rezultate se temeinicei organizări a repartizării terenurilor pe de mecanizatori si coopera- toate că in ultimele zile in

Executînd la

OLT. In unitățile agricole dă stat și cooperatiste din județul Olt, sute de mecanizatori și cooperatori au ieșit în cimp la prășit și la recoltarea furajelor. Ca urmare, pînă marți, mai, prima prașilă manuală s-a fectuat la cultura porumbului 9130 hectare, la floarea-soarelui 17 920 ha, iar la sfecla de zahăr 5 970 ha. Totodată, pe unele suprafețe a început prașila a H-a la floarea-soarelui și sfeclă de zahăr. Prașila I mecanică s-a efectuat pe 3 000 hectare porumb, mgi mult de 20 000 ha floarea-soarelui și 2 950 ha cu sfeclă de zahăr. Totodată, 13190 ha de porumb au fost lucrate cu sapa rotativă. La cooperativa agricolă Vilcele de Jos, de pildă, lucrau la prășitul porumbului peste 300 de cooperatori. Ion VOicu, președintele cooperativei, ne spunea că s-a încheiat prima prașilă manuală pe toate cele 350 ha cultivate cu floarea-soarelui și 110 ha cu sfeclă de zahăr, iar acum se lucrează cu toate forțele la porumb. Si la cooperativa agricolă din Priseaca, peste 400 de cooperatori lucrau la întreținerea culturilor. Ei au terminat prima prașilă Ia floarea-soarelui pe toate cele 300 ha cultivate. Prima prașilă manuală si mecanică Ia floarea-soarelui s-a încheiat si pe terenurile cooperativelor agricole din Bărăștii de Centuri. Pleșoiu. Vergu- leasa, Dobrosloveni, Cezieni etc. Așadar, în cooperativele agricole din județul Olt lucrările de întreținere au demarat bine. Angajamentul cooperatorilor este de a încheia prima prașilă la cultura porumbului în 3—4 zile bune de lucru. (Emilian Rouă).

13pe pe pe

BACAU. în .majoritatea velor agricole din județ, care cultivă sfeclă de zahăr, se lucrează la prășit. Sînt mobilizate, în acest scop, mari forțe mecanice și umane. Ca urmare, pînă la 13 mai au fost prășite manual 4 537 hectare cu sfeclă de zahăr, ceea ce înseamnă 68,8 la sută din suprafața cultivată. Mecanizat, a fost prășită o suprafață de peste 500 hectare. Au terminat această lucrare cooperativele a- gricole Dămienești, Berești-Bis- trița, Cleja, Poduri, Găiceana, Ure- cheștl și se execută pe ultimele suprafețe la cele din Tătărăști, Vultu- reni, Glăvănești, Căbești și altele. Am urmărit pe teren, în cîteva u- nități, modul cum se desfășoară a- ceastă lucrare. La cooperativa a- gricolă din comuna Nicolae Băl- cescu, Intrucît terenul este moale și nu se poate lucra mecanizat, participă zilnic la prășit cite 500 de oameni. Ing. Dumitru Asaftei, președintele unității, ne spunea că pe acele parcele unde plantele sînt bine dezvoltate se face și răritul. Viteza de lucru : 50 de hectare pe zi. Se apreciază că în cîteva zile prima prașilă va fi încheiată. La Săucești, în lunca Șiretului, mecanizatorii execută prașila mecanică, iar în urma lor oamenii din brigăzile conduse de Vasile Enache, Elena Apostoaie și Mircea Bejenaru rănesc manual plantele. La punctul denumit Cotu- Morii i-am găsit lucrind pe mecanizatorii Vasile Dochita și Gheorghe Bută. Aflat în cîmp pentru a veghea la calitatea lucrării, ing. Vasile'Mun- teanu, președintele unității, ne spunea că deși se lucrează în condiții grele, în ferestrele dintre ploi, totuși se respectă normele de. calitate. Șt la Hemeiuși, unitate care s-a angajat să obțină pe întreaga suprafață o producție de 70 000 kg la hectar, sfecla de zahăr a fost prășită pînă acum pe mai mult de jumătate din suprafața însămințată. Există condi-

ții ca, atît prima prașilă, cit și răritul, să fie executate pe întreaga suprafață de 6 600 ha in cîteva zile. (Gheorghe Baltă).După ploile din ultimul timp, care au refăcut rezervele de umiditate din sol, formațiile mixte de mecanizatori și cooperatori din unitățile agricole din județul TELEORMAN au trecut la executarea lucrărilor de întreținere a semănăturilor de primăvară. Cantitățile de apă căzute fiind destul de mari, biroul comitetului județean de partid, organele agricole de specialitate au indicat ca acolo unde nu se poate intra cu forțele mecanice să se prășească manual. Potrivit datelor statistice furnizate de direcția agricolă, pînă marți, prașila I a fost executată in^ cooperativele agricole în proporție de 78 la sută la floarea-soarelui, 65 la sută la cartofi și 42 la sută la sfecla de zahăr. Unele unități, cum sînt cele din zonele S.M.A. Fîntinele, Furcu- lești, Salcia, Buzescu, Crîngeni ș.a„ au terminat prima prașilă la floarea-soarelui. Marți, la cooperativa agricolă din Beiu se lucra din plin, mecanizatorii și cooperatorii reuniți In echipe mixte fiind din zori în cîmp. Aici s-a terminat prima prașilă la floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și lucernă pentru sămînță. Totodată, au fost prășite mecanic primele 40 ha cu porumb. Aceeași concentrare de forțe am întîlnit-o și la cooperativa agricolă din Storobă- neasa, unde întreaga suprafață în- sămințată cu floarea-soarelui și sfeclă de zahăr a fost prășită. Și aici se are în vedere distrugerea buruienilor chiar din .momentul cînd Încep să răsar#, țptă de ce mecanizatorii și cooperatorii de aici, ca de altfel din întreg județul, acționează cu maximă atenție, asigurînd o u- tilizare judicioasă și deplină a tuturor mijloacelor mecanice și a forței de muncă. (Ion Toader).
OCROTIREA MAMEI SI COPILULUI

J

demografii sănătoasecomponentă a unei

Se elaborează o nouă șarjă de oțel. In hala nou-nouță, modernă, cu aer condiționat, cuptoarele argintii par capsule de navă spațială. In echipamentul de azbest, cu căști de protecție proiectate intr-un design aerodinamic, cu vizierele de sticlă colorată, oamenii din echipa care elaborează șarja par niște naviganți către alte planete. Se mișcă siguri in spațiul muncii lor, cu economie, cu adresa celui stăpin pe meserie... Ne amintim cele spuse mai înainte de ing. Nicolae Ionescu, directorul întreprinderii de osii și boghiuri din Balș :— Cu opt sau chiar cu șase luni In urmă, multi dintre oamenii aceștia lucrau pe cimp. la prășit. Altă „calificare" n-aveau... Acum au învățat meseria de oțelar și altele. Repede și bine. Trebuia : am devenit al șaselea producător de oțel al țării ; pentru 1975 avem planificată o producție de oțel înalt aliat cam cit a întregii Românii in 1938. Va trebui s-o facem. Plus producția de osii și boghiuri, din care 95 la sută merge la export... Treabă serioasă, grea — dar în ultimii doi ani n-am avut decît 0,1 la sută obiecții din partea beneficiarilor, și acelea mărunte, imediat remedia- bile... Toate le realizăm cu oamenii aceștia care cu cîteva luni în urmă cunoșteau numai prășitul... 42 de meserii numără nomenclatorul întreprinderii. 4 000 de oameni am calificat numai în ultimii trei ani. I-am calificat temeinic, atît datorită condițiilor create și strădaniilor inginerilor și tehnicienilor noștri, cît și, mai ales, faptului că există in acest „bazin al forței de muncă" material uman foarte bun : oameni dezghețați, iuți la minte, interesați să învețe, ambițioși, aș zice cu predispoziție pentru tehnică... Deci, nu aspectul pur tehnic al calificării constituie o problemă...Intr-adevăr, faptele demonstrează că obiectivul principal al activității în rindurile navetiștilor il constituie formarea conștiinței noi, muncitorești, înrădăcinarea spiritului de producător și proprietar manifestat in atitudinea înaintată față de muncă. S-a depus și se depune pentru aceasta o activitate politi- co-educativă stăruitoare, permanentă, în multiple forme. Cadre din conducerea întreprinderii, membri ai organelor de partid, ingineri, maiștri i-au vizitat pe mulți dintre navetiștii uzinei la ei acasă, au stat de vorbă cu primarii. cu secretarii de partid din comunele respective. S-au întreprins, In întregul „bazin", și alte acțiuni.Venisem la această intre-

prindere preocupați nu atit de problematica propriu-zisă a producției, cît de implicațiile spirituale — etice, educative, social- culturale — ale procesului de rapidă industrializare a unei zone consacrate, printr-o îndelungată tradiție, ca eminamente agrară. O zonă care, deși abia in ultimul deceniu a pășit către schimbarea structurală a vechii condiții, in ultimii cinci ani a intrat în virtutea unor spectaculoase ritmuri de dezvoltare, direct. „în zodia marii industrii". Ritmuri care. într-țm timp

un triplu flux și reflux, care cuprinde un proces mult mai complex decît îl poate sugera denumirea simplă de navetism.— Uneori, preocupați de aspectele esențiale ale influenței pe care industria o exercită asupra vieții satului, pierdem din atenție unele amănunte, care în situația pe care o avem în vedere au o mare importanță — ne spune directorul întreprinderii. De pildă, materialmente vorbind, numai întreprinderea noastră pompează, lunar. în cele 20—25 de comune din zona a-

Și totuși, care este, !n cadrul a- eestui raport, problema 7Ne răspunde ing. Adrian Roșu, secretarul comitetului de partid pe întreprindere :— Problema este cea izvorltă din necesitatea de a întări continuu activitatea educativă în acest domeniu, activitate chemată să dezvolte în rindul muncitorilor navetiști conștiința răspunderii la fiecare Ioc de muncă, grija față de avutul obștesc, spiritul de organizare și disciplină, deprinderea punctualității, intr-un cuvînt o ati-

*

Navetiștii" și dezvoltarea
• •

conștiinței muncitorești

incredibil de scurt, au făcut din vechiul și anonimul tirgușor al Bal- șului o „anekă" a marii întreprinderi înălțate în cîmpia Oltețului (in rindurile celor 12 000 de locuitori ai Balșului, I.O.B. -a implantat un efectiv de peste 5 000 de oameni ai industriei ; peste obscurul anonimat din trecut, întreprinderea a pus atributul notorietății, Balșul fiind astăzi, prin înscrierea numelui lui pe marca industrială, cunoscut nu numai pe piața internă, ci și în aproape 40 de țări din Europa, Asia, Africa și America Latină).Toate acestea în mai puțin de un deceniu, răstimp în care întreprinderea s-a dezvoltat de șase ori, atingind, pe lingă complexitatea unui adevărat combinat siderurgic, un nivel de productivitate specific unităților cu veche tradiție. Acești oameni provin în marea lor majoritate (78 la sută din întregul colectiv) dintr-o zonă întinsă pe o rază de 40 de km, care cuprinde vechi așezări pînă mai ieri eminamente agrare, ca Leotești, Bobicești, Mo- runglav, Oboga, Osicile de Sus și de Jos, Pirșcoveni etc , De cite trei ori pe zi, cîte 40 de autobuze transportă această forță umană la și de la întreprindere. Zilnic, deci.

Din experiența activității 
politico-educative 

la întreprinderea de osii 
și boghiuri Balș

mintită, cîte opt milioane de lei. O investiție socială care înseamnă putere de cumpărare, firească sporire a exigențelor față de nivelul de trai, în ultimă instanță bunăstare, înflorirea comunelor, accelerarea pătrunderii lor pe orbita unei civilizații avansate. Iar acesta este numai aportul material. Cel spiritual are, după părerea mea. o valoare și mai mare. Căci, schematic vorbind, satul trimite întreprinderii oameni fără un orizont profesional definit, iar întreprinderea îi retrimite satului îmbogățiți cu gradul de limpezime a orizonturilor — intr-un anume sens, cu sporul de cultură — pe care ți-l dă posesiunea unei calificări. Este limpede că un om al Industriei își va aduce o contribuție sporită, superioară calitativ, la dezvoltarea nu numai materială. Ci și spirituală a colectivității sătești din care tace parte ca entitate civică.

ludine muncitorească, înaintată. Căci ar fi nerealist să ne imaginăm că, odată calificarea obținută, un om care trăise pînă mai ieri potrivit ritmurilor' satului s-a și adaptat rigorilor disciplinei industriale, ritmurilor și cerințelor acestui domeniu. Și, de asemenea, ar fi greșit să credem că această fundamentală transformare a condiției profesionale se petrece fără anumite „tulburări de creștere" in personalitatea omului respectiv, fără anumite dificultăți, pe care trebuie să fie ajutat să le depășească, pentru a se lichida și preîntîmpina actele de indisciplină — întîrzieri, absențe, neindepliniri de sarcini etc. — sau de neglijență față de bunurile întreprinderii.Toate la un loc sînt reflexul nedeprinderii cu exigențele noii condiții. Fostul țăran a deprins bine tainele meseriei, dar (desigur, nu ‘ trebuie generalizat) uneori vine la lucru cînd vrea el — ce contează o jumătate de oră întirziere I Iar unui agregat mai modern, chiar dacă ajunge sâ-i stăpinească repede secretele, de ce nu i-ar desprinde omul butoanele colorate ca să le ducă acasă, să se joace copiii cu ele?!... Există, pe de altă parte, acel complex de superio-

ritate, al „desprinderii de vechea condiție", care-1 face pe proaspătul om al industriei sâ creadă că, odată ieșit pe drumul către oraș, odată „scăpat" din supravegherea permanentă și drastică a colectivității satului, își poate îngădui derogări de la buna cuviință, că „pe banii lui" poate face o beție sau un scandal public fără să-și atragă vreo admonestare din partea obștii. Dar noua obște, cea muncitorească, își are și ea legile ei morale stricte și nu poate îngădui asemenea abateri. De aici — și unele măsuri de sancționare, măsuri pe care, ne- deprinși încă cu exigențele noii discipline, mulți dintre cei în cauză le primesc cu... nedumerire. Unii dintre ei nu realizează încă adevărul că — multiplicate la nivelul unui colectiv ca al nostru și in raport cu rigorile specifice tehnologiei noastre — aceste „mici" abateri reprezintă, de fapt, insempate prejudicii aduse întreprinderii, industriei, economiei naționale.— Dar acest proces de formare în spirit muncitoresc, continuă directorul întreprinderii, ar putea să fie și mai rapid, și mai eficient dacă acțiunile întreprinderii ar ti conjugate, in ceea ce privește navetiștii, cu acelea ale organizațiilor de partid din comunele care dau oameni industriei... De obicei, noi trimitem consiliilor populare comunale relatări privind abaterile de comportament sau în producție ale unor muncitori ai noștri care sînt, în același timp, cetățeni ai comunelor respective. Cerem, pe această cale, folosirea, in scopuri educative, a opiniei satului, opinie care știm cit de puternic reacționează atunci cind ii este periclitat bunul renume de către un fiu al obștii sătești. De aceea, cu a- probarea și sprijinul organelor județene de partid, ne-am gîndit la organizarea, în curînd, a unei consfătuiri, eventual în incinta întreprinderii, cu primarii din zonă, acțiune care, sperăm, va ciența dorită de noi toți.
★...Pînă atunci, am aceste cîteva puncte de din care reiese că navetismul Industrial reprezintă un fenomen mult mai complex decît sîntem tentați uneori să credem — și care, sperăm, va suscita și intervenția „celeilalte părți", adică a conducerilor comunelor. Fie a celor din zona discutată aici, fie din alte zone cu acest specific. Orice transfer de experiență în acest domeniu este binevenit și ii vom insera ca atare.

avea efi-
consemnat vedere —

Petre DRAGU

După cum se știe, ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 1 aprilie a.c., analizînd — între alte probleme — evoluția numărului populației și a principalelor fenomene demografice, a stabilit ca organele locale de partid și de stat să acționeze pentru aplicarea cu consecvență a măsurilor privind asigurarea în continuare a unei dezvoltări sănătoase a populației. în lumina a- cestor cerințe ne-am adresat tovarășului EMIL PETRACHE, prim-vice- președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Galați, care ne-a spus :— Desigur, de cea mai mare importanță in asigurarea unei demografii sănătoase este educația femeii în spiritul înțelegerii nobilei misiuni ce-i revine de a fi mamă, de a contribui la creșterea și dezvoltarea ge- națiunii noastre, deziderat au onerației de miine a în lumina acestui mare însemnătate atit aplicarea cu strictețe a prevederilor Decretului 770/1966, care reglementează întreruperea cursului sarcinii, cît și activitatea educativă permanentă pe care sînt chemate să o desfășoare in rindul femeilor diferite foruri și organisme obștești. Evident, aceste măsuri trebuie îmbinate cu preocuparea pentru asigurarea unor condiții materiale corespunzătoare pentru ocrotirea mamei și copilului.Asupra îmbinării acestor preocupări, asupra rezultatelor obținute în județul nostru, am să mă opresc mai concret Datorită atenției acordate acestor probleme, în unitățile noastre sanitare, precum și în întreaga viață economică și socială a județului au fost obținute rezultate bune : indicele de natalitate a crescut de la 22.6 la mie în 1970, la 24,2 la mie în 1974. Faptul că în fiecare an sa nasc în județ peste 10 000 de copii a impus cadrelor medico-sanitare și rețelei de specialitate o permanentă îmbunătățire a activității de depistare și dispensarizare a gravidelor, de asistență calificată la naștere — în maternități și în cele 61 case de naștere. De asemenea, evoluția stării de sănătate a nou-născutului este mai bine urmărită după externare ' de către medicii și cadrele medii din rețeaua de pediatrie, atit în mediul urban, cit și în cel rural.Activitatea cadrelor sanitare este înlesnită de existența unei bune baze materiale : în Galați funcționează un spital cu 1 300 de paturi, recent construit ; în Galați, Tecuci și in celelalte localități din județ există policlinici, numeroase dispensare, case de naștere ; în unitățile economice cu personal predominant feminin s-au înființat dispensare încadrate cu medici ginecologi, iar în alte mari întreprinderi (combinatul siderurgic, șantierul naval, industria cărnii) există cabinete ginecologice ; a sporit de patru ori nu-

mărul medicilor și de peste două ori al personalului mediu și auxiliar față de anul 1950 ; din cei 626 medici din județ, un sfert sînt obstetri- cieni, ginecologi și pediatri. în aceste condiții, a fost posibilă organizarea unor acțiuni îndreptate spre îmbunătățirea ocrotirii sănătății femeii muncitoare. S-au luat măsuri pentru mai buna organizare a muncii in secțiile unde lucrează femei, optimizarea condițiilor de muncă, prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.Un sprijin de preț de care se bucură femeia-mamă sînt creșele și grădinițele. în județul Galați funcționează 13 creșe, cu o capacitate de 1 100 de locuri, și 268 grădinițe cu orar normal, prelungit sau săptă- minal. Copiii In vîrstă de 5 ani sînt •-o propor- Eforturi sus- 1 și organele de partid și de stat comunale pentru ca în fiecare comună grădinițele să funcționeze in local propriu. Volumul investițiilor planificate in cincinalul următor ne dă certitudinea dezvoltării continue a rețelei sanitare județene : se va construi la Galați pediatrie cu 600

minai. Copiii în vîrstă de cuprinși în grădinițe într- ție de 91,17 la sută, ținute întreprind
Preocupări și exigențe 
la consiliile populare 

din județul Galați
un . spital de p paturi, iar numărul locurilor în creșe va spori cu 2 200, prin înființarea a încă 22 asemenea unități. Grădinițele cu orar prelungit, ce vor fi date în folosință în viitorul cincinal, vor dispune de 3 360 locuri.Aceste importante investiții menite să îmbogățească zestrea sanitară a județului sînt o expresie concretă a grijii statului nostru pentru crearea unor condiții tot mai bune de ocrotire a mamei și copilului. In a- celași timp, pe lingă investițiile din fondurile statului, în mediul rural, prin contribuția locuitorilor se vor construi, între altele, 25 de dispensare și un spital-cămin cu 200 de locuri, noi grădinițe și creșe. Totuși. considerăm că în această privință se simte nevoia unor acțiuni mai hotărîte ale consiliilor populare.în acest trimestru, direcția sanitară efectuează un studiu, în colaborare cu consiliile populare comunale, In acele localități rurale în care natalitatea este mai scăzută decît media pe județ. Acest studiu, precum și altele care vor analiza cauzele aceluiași fenomen și în unele localități urbane vor sta la baza unor măsuri concrete, la a căror materializare vor contribui toți factorii răspunzători — consiliile populare, în primul rînd. Numai astfel, ocrotirea mamei și copilului va atinge. în județul Galați, cotele înalte indicate de documentele de partid.

Convorbire realizată de
Dan PLAEȘU
corespondentul ..Scînteii'



SCÂNTEIA - joi 15 mai 1975 PAGINA 3VIZITA REGINEI 1U1IANA A OLANDEI A PRINȚULUI BERNHARD
(Urmare din pag. I)diții de viață cit mai bune pentru locuitorii acestui cartier.Este vizitat apoi unul din complexele comerciale, care în această zonă însumează 45 000 mp.Maiestatea Sa regina Iuliana și Alteța Sa Regală Bernhard, prințul Țărilor de Jos, își exprimă dorința să viziteze și cîteva apartamente.Bucuroși de a-i avea ca oaspeți pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, pe Maiestatea Sa regina și prințul Țărilor de Jos, locuitorii cartierului îi înconjoară cu multă căldură pe oaspeți.— Vă urez bun venit, sănătate și fericire, se adresează cu bucurie distinșilor oaspeți muncitorul Alexandru Petrache, forjor la uzina mecanică, în pragul locuinței sale și îi invită să viziteze casa.Suverana Olandei discută cu gazdele, se interesează de felul cum este împărțit apartamentul, de chiria pe care o plătesc. Gazdele arată că pentru acest apartament, alcătuit din trei camere și dependințele necesare și de care sînt foarte mulțumiți, plătesc o chirie echivalentă cu 5 la sută din ciștigul lunar.Maiestatea Sa regina Iuliana remarcă în acest context eforturile statului român pentru construcția de locuințe și întreținerea fondului locativ, pentru satisfacerea necesităților sociale în general.— Ne bucură foarte mult că ne faceți această vizită și doriți să vedeți cum trăim, spune muncitorul Marin Blîndulescu, maistru la întreprinderea „Energoreparații", locatarul unui apartament vecin, invitîn- du-i pe înalții oaspeți în locuința sa. Cu satisfacție, el își prezintă familia — soția, muncitoare la întreprinderea de confecții și tricotaje, și cei doi copii — fata, studentă la Facultatea de medicină veterinară, băiatul — muncitor și elev la cursul seral.— Să-ți trăiască și să ai numai bucurii de la copii, îi urează tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.— Vă mulțumim și sîntem fericiți că ne-ați vizitat — răspund gazdele.In aclamațiile mulțimii, înalții oaspeți își iau rămas bun de la locuitorii cartierului Drumul Taberei și se îndreaptă spre întreprinderea de confecții și tricotaje.Muncitorii, inginerii și tehnicienii marii fabrici bucureștene trăiesc cu deosebită bucurie reîntîlnirea cu to-

La întreprinderea de confecții și tricotaje, copiii muncitorilor oferâ flori înalților oaspeți Vizitînd Institutul politehnic din București

La unul din complexele comerciale din Drumul Tabereivarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu, adresează urări de bun venit înalților oaspeți olandezi. La sosire au venit în întîm- pinare Gheorghe Cazan, ministrul industriei ușoare, membri ai conducerii întreprinderii. Un detașament de tineri și tinere din gărzile patriotice prezintă onorul președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și Maiestății Sale regina Iuliana.Directorul general al Centralei industriei confecțiilor, Iosif Steinbach, înfățișează principalele evenimente din viața întreprinderii, evocă drumul ascendent parcurs în ultimii ani. Azi, fabrica bucureșteană se situează pe primul loc în Europa, atît din punct de vedere al producției de confecții, cit și al exportului, este dotată cu linii tehnologice semi- automatizate și automatizate, concepute de specialiști români, care îi asigură o înaltă productivitate. Re

ține, de asemenea, atenția oaspeților faptul că, odată cu dezvoltarea fabricii, cu creșterea productivității, au sporit an de an cîștigurile celor care lucrează aici.In secțiile fabricii, numeroase muncitoare ies în calea tovarăș.ului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, a suveranei Olandei și prințului Țărilor de Jos, le oferă cu bucurie flori, le adresează cuvinte de bun venit și de mulțumire pentru vizită.înalții oaspeți sînt informați că întreprinderea întreține bune relații de cooperare cu mari firme olandeze, că exportul de confecții românești în Olanda cunoaște o continuă dezvoltare. Specialiștii prezintă Maiestății Sale regina Iuliana mai multe modele de confecții destinate pieței olandeze ; produsele întrunesc bune aprecieri.Este vizitată apoi expoziția întreprinderii, unde sînt înmănuncheate 

cele mai noi creații de confecții românești.In încheiere, oaspeții asistă la prezentarea unei colecții de modele — rod al capacității creatoare, al strădaniei specialiștilor din acest domeniu de a aduce un plus de farmec și eleganță ținutei noastre cotidiene.După economică, Ceaușescu Ceaușescu,
această mare președintele și tovarășa împreună cu

unitate NicolaeElena înalții Iulianaoaspeți, Maiestatea Sa reginași Alteța Sa Regală Bernhard, prințul Țărilor de Jos, au vizitat Institutul politehnic București, unde au fost întîmpinați cu entuziasm de mii de studenți.Viceprim-ministru al guvernului și ministrul educației și învățămîntu- lui, Paul Niculescu, și rectorul institutului, Radu Voinea, le urează un călduros bun sosit. O companie, al

cătuită din studente care satisfac serviciul militar, prezintă onorul.In holul institutului este prezentată o sugestivă expoziție. Grafice și panouri înfățișează profilul acestui important centru al învățămin- tului nostru superior, unde 17 000 de tineri se pregătesc în diferite domenii ale tehnicii, sub îndrumarea a 1 450 cadre didactice. Este subliniată concepția care stă la baza organizării institutului, concepție elaborată pe baza indicațiilor președintelui Nicolae Ceaușescu — fiecare facultate să fie un centru de tnvățămînt, un laborator de cercetare și o unitate de producție.In acest cadru sînt oglindite succesele obținute de studenți și profesori, materializate prin soluționarea unor teme de cercetare, solicitate de numeroase întreprinderi, crearea unor mașini, dispozitive și instalații de înaltă tehnicitate, în- tr-o concepție originală.înalții oaspeți ' vizitează apoi laboratorul catedrei tehnologia construcțiilor de mașini și atelierele de producție ale studenților. Este prezentat, de asemenea, laboratorul de centrale și stații electrice, unde studenții au posibilitatea să aplice în practică cunoștințele dobîndite prin studiu, în domeniul producției și distribuției energiei electrice.După acest contact cu modul în care statul asigură pregătirea teoretică și practică a viitorilor specialiști, înalților oaspeți olandezi le este oferită posibilitatea de a cunoaște condițiile de trai ale studenților. Este vizitat complexul de cămine studențești ' Grozăvești. Se face un popas la una din cele trei cantine ale studenților de la politehnică. La această cantină, cu autoservire, iau zilnic masa, în trei serii, 2 000 de studenți. Se servesc patru meniuri, la alegere. Tovarășul Nicolae Ceaușescu dorește să vadă ce s-a pregătit pentru masa de prînz a studenților. Sînt aduse mai multe feluri, din care înalții oaspeți gustă cu plăcere.în încheierea vizitei, ca amintire, rectorul institutului oferă înalților oaspeți olandezi placheta emisă cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înființarea primelor cursuri de inginerie în limba română, precum și exemplare din cursul de mecanică.Maiestatea Sa regina Iuliana și Alteța Sa Regală Bernhard, prințul Țărilor de Jos, au semnat în cartea de onoare a institutului, adresînd, totodată, cuvinte de mulțumire pentru călduroasa primire.Vizita ia sfîrșit într-o atmosferă entuziastă, în aclamațiile miilor de studenți.

La Muzeul SatuluiMaiestatea Sa regina Iuliana, însoțită de Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, cu soția, de Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, de alte persoane oficiale române și olandeze, a vizitat miercuri după-amiază Muzeul Satului din Capitală.La sosire, distinșii oaspeți sînt salutați de Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste.Directorul muzeului, Gheorghe Focșa, prezintă această importantă instituție muzeală în aer liber, care reunește, într-o sinteză impresionantă, construcții țărănești, obiecte de artă populară, unele vechi de sute de ani, ilustrînd zonele etnografice ale țării noastre.Se parcurg ulițele acestui întins sat românesc, vizitîndu-se mai multe case țărănești, cu zestrea lor specifică. Membri ai ansamblului artis-
Alteța Sa Regală prințul Bernhard a vizitat întreprinderea 
de mașini grele din București și expoziția de mobilă 

a Combinatului de industrializare a lemnului PiperaIn cursul după-amiezii de miercuri, Alteța Sa Regală Bernhard, prințul Țărilor de Jos, a făcut o scurtă vizită la întreprinderea de mașini grele din București. Din explicațiile primite aici, înaltul oaspete a luat cunoștință de profilul și dezvoltarea acestei mari unități industriale bucureștene specializată în producția de utilaje-gigant.Sînt prezentate linii de ciment de 3 000 tone, carcase de înaltă tensiune, piese și agregate cîntărind mii de tone, convertizoare etc. Un interes aparte suscită vizitatorilor turbogenerâtorul de 330 MW, cel mai complex produs realizat în uzină.In continuare, prințul Bernhard a vizitat expoziția de mobilă a Combinatului de industrializare a lemnului Pipera-București. Examinînd cu
Semnarea unor acorduri economiceLa Palatul din Piața Victoriei au avut loc, în cursul zilei de miercuri, convorbiri între Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, și A. A. M. Van Agt, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al justiției al Regatului Țărilor de Jos.Cu acest prilej au fost analizate stadiul actual al relațiilor economice și tehnico-științifice româno-olan- deze, precum și perspectivele dez- 

tic „Rapsodia Română" și aî Ansamblului folcloric din Scornicești, în pitorești costume naționale, interpretează cîntece și dansuri străbătute de voia bună caracteristică poporului român.Pe parcursul vizitei, Maiestatea Sa regina Iuliana se interesează de vechimea și proveniența exponatelor, de recentele achiziții ale muzeului, de tehnicile folosite în decorarea obiectelor. Distinsa vizitatoare are cuvinte de admirație pentru talentul și ingeniozitatea creatorilor populari, apreciind grija cu care sînt păstrate comorile tradiționale.La sfîrșit se face un popas în expoziția „Tezaur de artă populară", deschisă în pavilioanele muzeului, care oferă o selecție reprezentativă din bogatul patrimoniu al instituției.în încheierea vizitei, Maiestatea Sa regina Iuliana semnează in cartea de onoare a muzeului.

interes exponatele — garnituri de mobilă modernă, executată cu măiestrie, în diverse stiluri — oaspetele s-a interesat de exportul pe care îl realizează România cu astfel de produse pe piața mondială, inclusiv în Olanda.în vizita la cele două obiective, Alteța Sa Regală prințul Bernhard a fost însoțit de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Vasile Patilineț, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, general-locote- nent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major.Au luat parte, de asemenea, E. Vernede, secretar al Comandamentelor, și colonel G. R. A. Gerrit- sen, adjutant al Alteței Sale Regale prințul Țărilor de Jos.
voltării și diversificării, pe multiple planuri, a raporturilor de colaborare și cooperare dintre cele două țări, inclusiv în domeniile cultural, științific și turistic. A fost remarcat faptul că, în perioada 1970—1974, volumul schimburilor comerciale dintre România și Olanda a înregistrat o creștere de peste patru ori. A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri asupra principalelor probleme internaționale, în special asupra Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, au participat Vasile Pun- gan, consilier al președintelui Repu-, blicii Socialiste România, Vasile Giiga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ion Stanciu, adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare și apelor, precum și Traian Pop, ambasadorul României la Haga.Au luat parte L. J. Brinkhorst, secretar de stat al afacerilor externe, și A. H. Croin, ambasadorul Olandei la București.în aceeași zi a fost semnat Acordul de colaborare economică, industrială și tehnică, pe termen lung, între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Regatului Țărilor de Jos, care prevede, între altele, măsuri menite să conducă la dezvoltarea cooperării bilaterale și pd terțe piețe în domeniile construcțiilor de mașini, electronicii și electrotehnicii, chimiei, agriculturii și în alte sectoare de interes comun.Documentul a fost semnat, din partea română, de Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, iar din partea olandeză de A. A. M. Van Agt, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și.ministru al justiției al Regatului Țărilor de Jos, și L. J. Brinkhorst, secretar de stat al afacerilor externe.Cu același prilej a fost semnat, de către Ion Stanciu și L. J. Brinkhorst, Aranjamentul de colaborare tehnică în domeniul agriculturii între Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor șl Ministerul Agriculturii și Pescuitului al Regatului Țărilor de Jos, precum și protocolul de aplicare a acestuiaranjament. (Agerpres)
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Scriitorii despre actualitatea socialista a țârii

Păstrînd și dezvoltînd tot ceea ce are mai frumos tradiția existenței oamenilor pe meleagurile sale, pe parcursul ultimelor cincinale județul Vîlcea s-a transformat structural, că- pătind o cu totul altă identitate pe harta economică a țării. Pentru promptitudinea adaptării la nou, la condiția modernă a evoluției industriale a țării rdțineți doar o cifră cu titlu de referință : întreaga pro
ducție industrială a jude
țului din anul 1938 se reali
zează astăzi in mai puțin 
de 23 ore.Pentru că Vîlcea înseamnă astăzi cu evidență, și a- proape eminamență, chimie. între Govora și Rîm- nicu-Vilcea, pe o impresionantă platformă industrială gîndită atît de bine și vast, unde vezi desenîndu-se hiperbolicele retorte pe cerul din dreapta Oltului. Pe spațiul unui oraș de dimensiuni apreciabile, noțiunea de construcție, clasica noțiune de construcție capătă alt profil și alte forme în- gemănind uriașa tubulatură a rafinăriilor montată a- semeni unor orgi, cu turnurile de răcire desenate în beton din imense linii concave, cu spațiile mari ale halelor paralelipipedice deasupra cărora se înalță o artilerie de coșuri, cu sferele metalice ale rezervoa

relor de gaz lichid și cu dantelăria metalică a unor macarale și pasarele de proporții uluitoare. Totul, legat, conectat, vitalizat prin viscerele de metal alb ale unor conducte magistrale ce cuprind spații de kilometri și kilometri, diversifi- cîndu-se în instalații de o e- leganță cu atît mai surprinzătoare, cu cit n-au fost gîndite mai ales din punct de vedere estetic, ci mai ales funcțional.Industria chimică vîlcea- nă realizează 81 la sută din producția de sodă calcinată a țării, 65 la sută din cea de sodă caustică, 70 Ia sută din policlorura de vinii și întreaga producție de octanol, lindan și izobutanol.Ceea ce contempli aici înseamnă valorificarea pe treapta cea mai de sus a resurselor naturale, schimbarea structurii populației, prin calificări superioare și, bineînțeles, efectul practic imediat — o suită întreagă de produse de mare importanță pentru piața mondială care, în prezent, .iau drumul spre 26 de țări ale lumii. Produse chimice și, în același timp, utilaj pentru industria chimică poartă emblema Vilcii pe meridianele lumii.Am incercat o descriere cît de cit minuțioasă a a- cestei platforme chimice a Vilcii tocmai pentru ca, în 

imaginea pe care și-o creează cititorul, să o așezi alături de un alt spațiu de construcție aflat de partea cealaltă a orașului : traversezi Rîmnicu-Vîlcea, cartierele noi, moderne, rod categoric al progresului industrial pe care-1 trăiește astăzi, cartierele vechi, care

De o parte și de alta a orașului
păstrează cu Incîntare poezia arhitecturii românești în cele mai frumoase elemente ale ei — elementele acestei zone subcarpatice pline de fantezie folclorică — centrul, în a cărui urbanistică se îmbină inspirat cele două trăsături, făcînd loc de cinste statuilor lui Mircea, lui Brîncoveanu, Iui Anton Pann, și ajungi în partea de nord, acolo unde apa ageră a Oltului își ascunde forțele în lacul unei hidrocentrale. Elegantă, din beton tînăr și metal frumos colorat, aceasta este prima dintre cele treisprezece hidrocentrale ce au 

început să se înșiruie pe firul iute al bătrînulul Alu- tus, omagiind parcă prin capacitatea lor modernă de a transforma energia, con- ferindu-i virtuți superioare, aceste locuri de tradiție pe care le-a parcurs, pe drumul ce-i poartă numele, împăratul Traian. Aici, ală

turi de punctul unde unui vechi castru roman îi ia locul o tinără hidrocentrală, pe un alt spațiu se ridică o cu totul altă categorie de construcții decît impresionantele industrii din partea de sud. Sînt case. Case de lemn și de piatră ; case mici, țărănești. Sînt case cu stilpi sculptați la cerdac și seîndură traforată sub streașină. Case cu acoperișuri înalte, ca o căciulă de tarabostes dac. Case din bîrne groase, cioplite din bardă și îmbinate după un meșteșug milenar. Case a- șezate pe temelie nouă și acoperite cu șiță bătrînă.

Sînt casele Vîlcii, adunate din toate locurile unde construcția nouă le-a înlocuit, le-a îndepărtat, a avut nevoie de locurile lor. Aici, într-un muzeu al satului, din aceste locuri, ca o mărturie a tradiției, fanteziei noastre de constructori.Trăind ca atîtea alte așe-

însemnări de
Corneliu LEU

zări ritmurile dinamice ale dezvoltării, Rm. Vîlcea — oraș care a obținut premiul II in întrecerea patriotică pe anul 1974 — a devenit o strălucită poartă de intrare spre Valea Oltului, unde locuri de un neasemuit pitoresc sînt căutate în fiecare an de peste 300 000 de oameni ai muncii din .țară și de turiști străini.De o parte a orașului, 

decl, impresionanta arhitectură industrială care vorbește despre forța noastră de a transforma locurile și a ne pune în valoare, cu inteligență și profe- sionalitate, atît resursele naturale cît și forța de lucru. De partea cealaltă, a- coperite de cușmele lor din 

șindrilă, acele îneîntătoare construcții din bardă, ferăstrău și mistrie^ — adunate și ca exemplu de gust popular, dar și ca mărturie a unui trai trecut. De o parte, arhitectura octanică, a cracării și a izomerilor, modificînd structural formula de construcție și de existență a unei întregi regiuni ; de partea cealaltă, tradiția dintotdeauna a locuinței românești, așa cum s-a ridicat ea,- din timpuri imemoriale, pe malul Oltului, în zona Loviștei, la poalele Coziei, în zona Ho- rezului.De o parte și de alta...

Aici, în această alternan-' ță, aș ruga cititorul să afle esența trainică a ideii de transformare de la noi. A- cest simbol, după părerea mea, vorbește despre adevărata forță a civilizației românești de astăzi. E un nivel înalt de civilizație a- tunci cînd ceea ce ai reali

zat, ca transformare industrială a țării, îți dă posibilitatea să pui în evidență ca nicicînd altădată valorile tradiționale. Pentru că numai astfel rodul progresului tehnic se desăvîr- șește în oameni, nu rupîn- du-i de tradiția lor, dezră- dăcinindu-i și transplan- tindu-i, cum s-a întîmplat de multe ori în istoria civilizațiilor, cînd s-a ajuns la o inexplicabilă contradicție dintre progresul tehnic și alienarea trăită de individul dezrădăcinat, obligat de împrejurări să-și găsească teren de realizare în altă parte.

Armonia aceasta a dezvoltării, despre simbolurile căreia vorbeam mai sus, vine ca o virtute nouă, proprie în mod inexorabil construcției noastre socialiste. In asemenea condiții numai, vorbind de un județ ca Vîlcea, așa cum poți vorbi despre oricare dintre județele țării, înțelegi de ce el înseamnă în egală măsură chimia de la Govora și ceramica de Horezu ; înalta profesie hidroenergetică a constructorilor de la Lotru și mîinile de aur ale țesătoarelor de covoare oltenești, zidăria tradițională a mănăstirilor și mecanica fină a utilajului chimic, arta cioplitorilor in lemn și imensele piese forjate de către una din cele mai mari forje din Europa...Intr-o parte a județului se află viile de la Drăgă- șani, cu vinurile cunoscute încă de pe vremea dacicei cetăți Rusidava ; în partea opusă, energia Lotrului este transformată de cea mai modernă construcție de a- cest fel din țară în acea putere instalată — cea mai mare de pe rîurile interioare ale țării — egalînd, numai ea singură, cu cei peste 900 milioane kWh produși anual, întreaga producție de energie electrică a țării din 1938 ; sarea Go- vorei care a atras aici locuitorii din cele mai vechi 

timpuri se transformă într-o gamă întreagă de produse chimice căutate în întreaga lume ; tradițiile artizanale pun în valoare cele mai moderne construcții, iar arta populară constituie o producție la fel de renumită in lume, țesăturile de aici luînd drumul străinătății odată cu cele mai moderne produse chimice.Pentru că numai astfel, numai împletind și îmbi- nînd asemenea elemente de tradiție și de progres, un județ al țării se poate constitui ca o entitate românească a acestor ani.Bineînțeles că principalul criteriu de apreciere a inteligenței oamenilor de pe a- ceste meleaguri ține seama de promptitudinea cu care elementele noului sînt recepționate și asimilate. Dar mai există, ne dăm seama, încă un criteriu care măsoară inteligenta în profunzimea ei, în seriozitatea cu care ea se adaptează noului : puterea de a păstra tradiția în ceea ce are ea mai bun și mai valoros, de a nu renunța cu superficialitate și de dragul modei la elementele ei autentice.Și, numai alăturîndu-1 primului, poți calcula și demonstra cît este de profundă inteligența unei națiuni, cît de convingător este drumul progresului ei.
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Despre probleme ale integrării cu producția, practicii de vară 
a studenților, lucrărilor de diplomă, admiterii 
relateazâ prof. univ. Radu C. BOGDAN, adjunct al ministrului educației și invâțâmîntului

— Apropiata încheiere a cursu
rilor universitare marchează, 
practic, sfîrșitul unui nou an de 
aplicare a principiilor integră
rii ; vă rugăm să infătișafi prin
cipalele concluzii ale procesului 
de integrare, in general, și ale 
anului universitar 1974—1975, in 
special.— N-am să mă refer la realizările obținute pe întregul interval de aplicare a principiilor integrării ; ele sînt bine cunoscute și au semnificația unor trepte în perfecționarea școlii noastre superioare. A- mintesc numai că,. în această fierspectivă, Ministerul Educației și nvățămîntului a supus, recent, unei analize critice rezultatele obținute pînă azi și, în colaborare cu ministerele și celelalte organe centrale interesate, a trecut la aplicarea unor căi și metode perfecționate de integrare. Ne-am propus astfel ca, in decursul următorilor 2—3 ani, să obținem soluționarea definitivă a tuturor problemelor. Așa, de pildă, practica productivă, cu o durată de minimum două luni anual, care a devenit parte integrantă, o- bligatorie, a procesului de învăță- mint, în cadrul noilor planuri în curs de definitivare va fi intim îmbinată cu celelalte activități desfășurate de studenți și cadre didactice : cur'suri, seminarii, lucrări de laborator, cercetare, proiectare, activități specifice de instruire pedagogică, artistică ș.a. Am trecut la elaborarea unor programe concrete de integrare, pe fiecare domeniu și fiecare instituție de învățămînt superior, pentru viitorii 2—3 ani ; de asemenea, s-au pregătit noi acte normative menite să asigure reglementarea unitară și sistematică a numeroaselor probleme specifice integrării învățămintului cu producția și cercetarea. Unele din aceste proiecte, cum ar fi cel referitor la înființarea stațiunilor didactico-expe- rimentale agricole, putere de lege, altele înființarea unui ocol silvic experi-au și căpătat — ca de pildă

mental in cadrul Universității din Brașov — sint in curs de aprobare. Cît privește anul 1975, acesta a marcat elaborarea și definitivarea de către fiecare instituție de invâțămint superior a planurilor concrete de integrare, cu sarcinile fizice și valorice preluate de studenți și cadre didactice, în direcția principalelor tipuri de activități : de producție, cercetare și proiectare. în învăță- mîntul universitar, economic, artistic, pedagogic și medico-farmaceu- tic s-au organizat — ori se află în curs de nite să practice rării cu samblul
pregătire — consfătuiri me- delimiteze noi modalități de perfecționare a colabo- producția, cercetarea și an- activităților social-culturale.

— Concret, ce se preconizează 
pentru ca, in vara aceasta, prac
tica in producție a studenților să 
beneficieze de un conținut mult 
mai bogat ?— Pregătirea practică a studenților se desfășoară pe întreaga durată a studiilor universitare, prin acțiuni continue sau prin stagii compacte, și se concretizează prin activități direct productive, de cercetare, de proiectare sau de creație cultural- artistică. Pentru sporirea eficienței stagiilor de practică desfășurate în întreprinderii pe șantiere, în instituții social-politice etc., Ministerul Educației și învățămintului, în colaborare cu Ministerul Muncii, ministerele economice și cu U.A.S.C.R. au luat măsuri de amplificare a posibilităților de încadrare și de participare efectivă a tuturor studenților la activități direct productive. In aceste condiții, practica de producție din această vară va beneficia de un conținut mult mai bogat, strins legat de specificul pregătirii viitorilor’1 specialiști, și va permite să se realizeze o creștere a eficienței instruirii practice a studenților.

— Vă rugăm să ne vorbiți des
pre lucrările de diplomă ale stu
denților ; ce se întreprinde spre

l

Comedie fantastică"Filmele semnate de Ion Popescu Gopo au, fără îndoială, o fizionomie aparte. Autorul „Scurtei istorii" își propune, de flecare dată, să alieze fantezia cu actualitatea unor idei generoase, pentru a comunica — prin intermediul limbajului universal cinematografului un mesaj profund manist. O aură fantastic și o undă comedie definesc toate realizările Iui Gopo, cu o consecvență nedezmințită nici în cazul noului film (producție a Casei de filme 5), care se și intitulează, de altminteri, semnificativ Comedie fantastică....O civilizație traterestră, aflată căutarea unui combustibil, trimite pe Terra un robot, cu misiunea de a descoperi secretul energiei vitale a pămîntenilor. Pentru a trece neobservat, robotul îmbracă forma exterioară a locuitorilor planetei pe care o vizitează — și s-ar spune că nu-i altcineva decît actorul Dem Rădule'scu, dacă o anume rigiditate și unele lapsusuri în conversație (ilustrînd limitele celor care au programat robotul) — nu ar trezi suspiciunea...Pornind de aici, de la investigațiile „robotului", de la relatările subiective ale unor, oameni grăbiți să-și spună părerea — de fiecare dată alta — despre misterioasele proiecte ale acelui profesor de liceu care și-a construit o rachetă cosmică din fiare vechi, cineastul compune o poveste insolită și tulburătoare in esența ei ; o poveste a cărei desfășurare — imprevizibilă — do- bîndește, spre final, rezonanțele unui poem filozofic despre rostul cunoașterii, despre nevoia de comunicare ca expresie și condiție a naturii u- mane, despre faptul că însăși viața omului nu poate fi concepută în afara legăturii nemijlocite, firești, cu ceilalți oameni. Ispititoare ca idee cinematografică, oferind posibilitatea unor confruntări de optică a- muzante, aceste istorisiri divergente par, mai ales in prima jumătate a filmului, tratate inegal, cu zone mai rarefiate ca inventivitate și ca umor, justificînd impresia că realizatorul s-a concentrat îndeosebi asupra secvențelor-cheie ale „Comediei fantastice" — în care sînt strînse, ca într-un fo-

alu- de de

ex- in nou

car, sensurile întregii povestiri.Gopo aduce, așadar, pe ecran diferitele puncte de vedere asupra originalului profesor și a rachetei sale nu mai puțin originale, parodiind atmosfera și recuzita feluritor genuri cinematografice (de la melodrama romantică pină Ia „filmul de groază"), pentru a se opri, în cele din urmă, la meditația ști? ințifico-fantastică, imagini inspirate, de o mare frumusețe bogăție a semnificațiilor... O rachetă pornită într-un zbor spre aștri — un zbor, care va dura două ne de ani. La In afară de automate, un ent cu apă de

înși
milioa- bord — aparate recipi- mare,

CRONICA

FILMULUI
unde — în răstimpul îndelungatei călătorii — va fi reprodus procesul apariției vieții în așa fel incit, produs final al unei complexe evoluții, un om să se nască și să se dezvolte în mediul a- septic a! cabinei cosmice ; un om care-și va însuși întregul tezaur de cunoștințe al umanității înmagazinat în memoria unui computer și care va ajunge, în pragul maturității, aproape de perfecțiune — ferit de orice tentații, apărat de orice influențe care ar putea deranja a- cest absolut echilibru sau care ar putea întina această puritate desăvîrșită. Dar iată că la capătul vastului program de instruire, omul din Cosmos se revoltă împotriva condiției sale, a izolării sale, a absurdității a- celei „perfecțiuni" artificiale și sterile, care nu folosește la nimic.Există aici două secvențe cu totul remarcabile din punct de vedere cinematografic, concludente pentru fantezia și pentru umanismul specific artei lui lop Popescu Gopo — momente trăite cu o intensitate aparte de actorul George Mihăiță, care, în rolul „omului din rachetă", are una dintre cele mai împlinite creații din acest film. Prima e scena proiectării filmului despre Pămînt : înconjurat de patru ecrane care-i creează senzația că se află în mijlocul naturii, în mijlocul

semenilor săi necu- noscuți, Omul-izolat își întinde mîinile spre oameni, dar după o iluzie de-o clipă își dă seama, tragic, de realitate... Și cealaltă, ca o completare a celei dinții — secvența primului contact cu viața adevărată, după revenirea rachetei pe Pă- mint, cu gestul acela de o infinită gingășie al mîinii care mingîie nisipul, apa mării, exprimînd treptata bucurie a certitudinii. Admirabile ca idee și ca rezolvare plastică, ambele episoade definitorii pentru țările cineastului, tru continuitatea ocupărilor sale — „Scurtă istorie" Ia filmul de față.* O- peratorii Grigore . Io- nescu și Ștefan Horvath (filmări combinate : Aiecu Popescu) contribuie substanțial la reușita acestor secvențe, asigurind, altminteri, de-a gul întregului calitatea imaginii, atmosfera dorită de regizor. Intențiile regiei sint servite și de muzica sugestivă, funcțională, scrisă de compozitorul Dumitru Ca- poianu (sunetul : ing. Dan Ionescu, Victor Cantuniari) ; decorurile sînt semnate de Marcel Bogos (costumele : Nelli Grigoriu- Merola). în ce privește jocul actoricesc, menționăm — alături de interpretarea reținută a actorului ,Dem Rădulescu, marcată de. acea rigiditate a expresiei care-i stă bine unui robot rile" create de Cornel Coman, în ipostaze ale personajului- său, profesorul. Am mai reținut jocul actorilor Vasilica Tas- taman, Jorj Voicu, a- pariția într-un rol e- pisodic a regizorului Horea Popescu, prezența Martei Hertzeg („mama-robot"), a copilului Petre Țăranu.Filmul „Comedie fantastică" are, incontestabil, girul personalității autorului sări. Momentele dinspre final, emoționante, se ridică, in planul finalizării intențiilor, deasupra altor episoade ale acestei realizări. Autorul însuși ne-a mărturisit : „revăzind filmul am avut unele rezerve ca regizor față de scenarist. Și ■ ca scenarist gizor...". publicul cuvîntul tui film sacrat unei idei generoase, profund optimiste, ca toate filmele lui Ion Popescu Gopo.
D. COSTIN

sint cău- pen- pre- de la • pină
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față de re- Rămîne ca să-și spună asupra aces- aparte, con-
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18.00
17,00
17,05

17,15
17,30

17,55
13,10

18,55

PROGRAMUL I
Teleșcoală.

Din țările socialiste. Repu
blica Populară Chineză : „Ti
nerețea unei vechi așezări". 
La volan.
Film serial pentru copil: „Le
genda iul Arthur" (II).
Din lirica universală.
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.
Dialog — Sentimentul Istoriei.

- 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Festivalul muzicii româ

nești — 1975.
21,00 Mal aveți o întrebare 7
21,40 Burt Bacharah ’74... sau Dis

tracție in parc. Spectacol cu 
Burt Bacharah șl orchestra

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film artistic : „Inimă veș

nic tinără".
21.10 Viața economică a Capitalei. 

TIBCO ’75.
21,25 Adagio. Recltal-medallon de 

balet, • »
22.10 Reporter '75.

a fi pe deplin valorificate prac
tic ?— Este neîndoielnic că in condițiile integrării, lucrările de diplomă ale studenților — și in bună parte chiar cele de an — reprezintă un potențial științific ce se cere pe deplin valorificat. In acest sens se impun a fi reconsiderate, in mod esențial, locul și rolul proiectelor și lucrărilor de absolvire, fiind absolut necesar ca acestea să rezolve, gradat și specific, probleme concrete ale unităților economice, dc proiectare și cercetare sau social-culturale. Se poate spune că anul 1975 a marcat și in această privință unele progrese. Astfel, din cele 320 lucrări prezentate recent la cea de-a 18-a sesiune de comunicări științifice studențești, la institutul politehnic „Traian Vuia" din Timișoara, teme se referă la rezolvarea necesități practice ridicate de ducție, circa 120 răspunzind sarcini contractuale. Marea lor joritate reprezintă proiecte de an sau de diplomă aduse pînă la o fază de la care pot fi preluate nemijlocit de producție. Și tot astfel, din cele peste 900 de comunicări științifice prezentate la recenta sesiune științifică studențească organizată de Institutul politehnic din București, circa 400 reprezintă lucrări de diplomă și răspund unor probleme ridicate direct de producție.

— Cum se va proceda in acest 
an in cazul cind, după concursul 
de admitere din iulie, locurile 
repartizate unora dintre institu
țiile de invățămint superior nu 
vor fi completate ? Se va orga
niza și cel de-al doilea concurs 
de admitere ?— Pentru specializările la care, după încheierea concursului de admitere din iulie, nu se completează toate locurile planificate pentru anul curent, locurile rămase libere pot fi ocupate de candidați neincorpora- bili, care au concurat la alte secții de specialitate, dar care, deși au îndeplinit toate condițiile concursului, nu au fost declarați admiși din cauza numărului limitat al locurilor. Transferările de candidați, în acest scop, se fac de către comisia de admitere, numai în cadrul instituției de învățămînt superior la care aceștia au concurat, intre specializări care aparțin aceluiași profil sau profilelor apropiate și la care se susțin aceleași probe de concurs sau probe apropiate. Aceste transferări se fac pe bază de opțiune ex? primată în scris, în limita numărului de locuri rămase libere la secțiile respective de specializare și în ordinea mediilor obținute de candidații care au depus cereri. Dacă și după aceste locuri unele putea nisterului Educației și învățămîntu- lui, un nou concurs de admitere in- cepind cu 26 august. La concursul organizat în toamnă se vor putea prezenta atit candidați neincorpO- rabili, cit și candidați incorpora- bili.

Vom reveni pentru că 
a fost instructiv"

LA CLUBUL MUNCITORESC: Cind preocuparea 
artistică se îmbină cu exigențele educative 

interesul publicului este stimulat

220 unor pro- unor ma- Noutăți
din

cooperația
de consumMagazinele cooperației de consum din întreaga țară sînt tot mai bine aprovizionate cu o gamă largă de mărfuri industriale și alimentare. Pentru noul sezon estival, magazinele cooperației de consum oferă milioanelor de cumpărători cele mai noi articole și modele de confecții, stofe, țesături, tricotaje, galanterie, încălțăminte, produse cosmetice și articole de podoabă. Prin a- celeași magazine se pot procura diferite articole de menaj, porțelanuri șl sticlărie, precum și obiecte de uz îndelungat cu plata în rate lunare, cum ar fi televizoare („Modern", „Opera", „Lux", „Diana", „Electra", „Astronaut") și aparate de radio („Select", „Eforie", „Traviata", „Mangalia" etc), mașini de spălat „Alba Lux", praf („Practic", or"), mașini de tip masă și țip zent, cooperațiapune de peste 32 000 de unități, iar numărul acestora e în continuă creștere, diversificare și modernizare. Numai în primul trimestru din acest an au fost modernizate pe principiile formelor avansate de comerț peste 400 de magazine. Pină la sfîrșitul anului vor mai fi date în folosință în toate județele țării alte 1 000 F de unități noi și modernizate.In fotografie : Magazinul tip „Supercoop" al cooperației de consum.

aspiratoare de „Ideal", „Juni- cusut , „Ileana" mobilă. In pre- de consum dis-
transferări vor mai rămine neocupate pentru anul I la secții de specializare, se va organiza, cu aprobarea Mi-

i F/J!

Mihai IORDĂNESCU

pentru că se judecă exigent totul. Și sub raport ideologic, și sub raport artistic. Clubul nostru se află pe platforma industrială Militari. Aici invităm teatre, compozitori, scriitori. A- vem relații cu numeroase instituții culturale și științifice la care am găsit multă înțelegere ori de cîte ori le-am invitat în mijlocul nostru. Toată greutatea, La început, era în a afla care sînt cele mai acute probleme ale momentului în întreprinderea noastră, ce consideră muncitorii că este „interesant" și „neinteresant".— Acțiunile pe teme de producție — continuă Anton Cioagă — cele mai sint cel nea ce munca ___ _______ ____1 club. In acest caz, nota de atractivi- tate trebuie convingător îmbinată cu cea de analiză competentă, serioasă a unor probleme esențiale. Iată, de exemplu, cum am organizat la club o acțiune care a vizat atit de discutata temă : calitatea produselor. Expunerea nu a debutat cu o teorie generală despre calitate, căci fiecare dintre noi este conștient, cel puțin teoretic, de însemnătatea de netăgăduit a calității produselor pentru e- conomia națională. Pe noi ne interesa mai mult decît atît : doream să declanșăm acele resorturi intime, sufletești, pentru ca omul, dintr-o profundă convingere, să lucreze cu toa- . tă atenția la locul său de muncă. Pentru început, lectorul i-a întrebat pe cei din sală dacă mutîndu-se într-un apartament nou le-ar plăcea să ■ găsească în camera de baie o cadă cu defecte, cu smalțul sărit etc. A fost o rumoare generală, pentru că aceste băi le producem chiar noi. Și în acest fel, de la primele cuvinte, auditoriul a fost captat. în continuare, de-a lungul întregii expuneri, celor prezenți li s-au explicat prejudiciile pe care le poate aduce slaba calitate a produselor nu numai economiei, dar și fiecărui cetățean, cît costă un lucru rău făcut.Abordînd consecvent, într-un mod interesant, problemele cele mai importante cu care se confruntă întreprinderea, secțiile de producție, activitatea cluburilor a demonstrat că se poate situa în centrul interesului fiecărui colectiv. Pentru a ilustra acest lucru ne vom limita a cita în încheiere opinia unuia dintre interlocutorii noștri de la IREMOAS : Ion Groșanu, șef de echipă în secția turnătorie :— Ori de cîte ori în secție ceva nu merge bine mă gîndesc imediat la clubul nostru, la ajutorul pe care ni-1 poate da.Sint în aceste cuvinte recunoaște- __ i a avem oai» pime __ <e l,!ea:men’ril esențiale a fiecărui ase- spune^trvvarăȘuf director aî'clubuluT zâmmt cultural Și, implicit, aprecle- Anton Cioagă — este marea noastră satisfacție. Și avem asemenea public nu pentru că am face rabat Ia nivelul manifestărilor, ci tocmai, dimpotrivă,

De obicei, atunci cînd ieșim de la un film sau de la teatru, de la o conferință sau de la o expoziție ne împărtășim impresiile lapidar : a fost sau nu interesant.O asemenea discuție am surprins-o în holul clubului marii întreprinderi bucureștene IREMOAS. Doi tineri comentau cu aprindere conferința pe care cu cîteva minute înainte au urmărit-o. Și pentru că lăcătușul Ion Ștefan a încercat să mă convingă că expunerea a fost „foarte interesantă", l-am rugat să îmi spună ce înseamnă pentru el acest cuvint : „interesant". Mi-a răspuns prompt, simplu, dar cu miez : „nu mi-am pierdut timpul". Și mi-a oferit și argumente :— Timpul meu liber este măsurat : citesc, fac sport, învăț. Vin deseori la club pentru că mă interesează tema unor conferințe. Dacă cel care vorbește îmi oferă date noi despre domeniul respectiv și plec acasă cu mai multe cunoștințe decît atunci cînd am venit înseamnă că nu mi-am pierdut timpul.Interlocutorul meu m-a ajutat în mare măsură să înțeleg de ce sălile acestui club sînt, aproape de fiecare dată, pline. După cum am avut ocazia să ne convingem cu prilejul anchetei noastre, aici fiecare conferință, fiecare expunere, prezentată sub un titlu atrăgător, are un profund conținut politic, încearcă și reușește să facă pe oameni să înțeleagă esența politicii partidului, se ocupă de cele mai importante probleme ale întreprinderii în momentul respectiv. Cifrele, datele, faptele alcătuiesc un suport indispensabil pentru lectori. Măiestria acestora constă în aceea că reușesc prin orientarea po- litico-educativă a expunerilor, prin căutarea celor mai bune mijloace de a vorbi direct oamenilor despre problemele care-i frămintă, să capteze atenția auditoriului. Și astfel, cei prezenți, publicul devin participant activi la actul cultural, se simt implicați direct. Să exemplificăm. De obicei, lectorul pornește de la un fapt concret. Lată, de exemplu, cît de interesant se extrem de „Creșterea suprem al ferentiarul ciștigă pe răspuns, conferențiarul a început să enumere cît costă întreținerea unui elev la școala profesională, cît costă pe spectator un bilet la teatru sau la film și care este, de fapt, prețul său real.. A amintit apoi de asistența medicală gratuită și de multe alte cheltuieli social-culturale suportate de stat, încit fiecare din sală, printr-un calcul spontan, a putut aprecia cîști- gul său real și mai ales cu cît este acesta superior retribuției tarifare.Exețnplele Se pot desigur înmulți. — Faptul că ăvem1 săli pline nfe

interesante pentru muncitori nu ușor de organizat pentru că care participă manifestare cu hotărîrea lui cele la o aseme- trebuie să ple- de a aplica în auzite aici, la

poate vorbi despre o temă importantă cum ar fi nivelului de trai — teiul politicii partidului". Con- a întrebat un tînăr cit lună. După ce tînărul i-a

rea fundamentală la care fiecare tre-- buie să aspire.
Adriana LUSCALOV

FAPTULDIVERS
Se caută 
un dirijorpasionat al muzicii, teh-Mare .nicianul Constantin Petrovici din Bacău a conceput și realizat un ' original instrument de cîntat, pe care l-a denumit, convențional, „vioară electromecanică". Această ciudată „vioară" este alcătuită din 34 de cutii de rezonanță dispuse circular și are tot atîtea corzi cîte clape are un acordeon. între „vioara" respectivă și acordeon există o strînsă legătură printr-un dispozitiv special. In momentul în care cla- •pele acordeonului sint acționate, comanda se transmite unui ar- cuș-disc, care „sensibilizează" strunele, și astfel vioara cîntă. Dar ingeniozitatea inovatorului a mers și mai departe: prin simpla schimbare a discului-ar- cuș, vioara poate fi transformată în chitară, mandolină sau balalaică. Dar acordeonul ? Acordeonul poâte fi și el cuplat la un... contrabas. Și așa. dintr-un singur instrument se face o orchestră întreagă.
O explicație 
posibilă

Localitatea numără aproxima
tiv 4 300 de suflete. A fost pri
ma din judeful Brăila care a 
pășit pe calea cooperativizării. 
An de an, recoltele obținute de 
harnicii săteni de aici sint tot 
mai mari, vizind locul intli pe 
judef. Si tot la primul loc as
piră si următorul fapt : in ulti
mul deceniu, in localitatea res
pectivă nu s-a înregistrat nici o 
tentativă de divorț, deși anual 
se întemeiază aici intre 30 și 40 
de noi familii. Cineva făcea ob
servația că dacă aici familiile 
sint atit de unite, 
posibilă explicație, 
comuna se numește

ar exista o 
Si anume : 

Unirea.

Ca în fiecare an, la a- ceastă dată, „colierul românesc" al celor 12 uni de pe litoralul Negre (Mamaia, Nord, Techirghiol, Sud, Costinești, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn și lia) este pregătit a-și primi oaspeții rea : „Bine-ați venit pe litoral !“. Cum întîmpină ele turiștii, cu ce noutăți ? Răspunsurile le-am aflat in cadrul unei conferințe de presă organizate recent de către centrala O.N.T. „Litoral" — conferință care a avut ca prolog vizitarea principalelor stațiuni și a continuat cu o discuție purtată cu factorii din conducerea locală a turismului.în cadrul măsurilor de pregătire a sezonului, o a- tenție deosebită s-a acordat și se va acorda în continuare repartizării cît mai judicioase a locurilor. „Cele 12 stațiuni ale litoralului— ne spunea tovarășulVasile Trandafir, directorul general al centralei O.N.T. — pot primi in acest an circa 150 000 de turiști pe fiecare serie — adică, spre a vă sugera o comparație, populația unui oraș de mărimea Brăilei. Actuala bază materială a litoralului (prin capacitatea și diversitatea ei — de la hoteluri pină la dintre este în că in t_________ _____ , - -turismului intern și internațional (anul acesta sînt' așteptați să sosească aici, în total, peste un milion de turiști în grupuri organizate, din care jumătate turiști din țară). Cu o condiție, bineînțeles, valabilă la noi și oriunde : ca această bază să fie folosită cît mai judicios, integral, pe tot parcursul sezonului, (14 mai — 1 octombrie)".Conducerea centralei O.N.T. „Litoral" a precizat că, anul acesta, la repartizarea locurilor pentru turiștii interni s-a avut în vedere asigurarea unor trimiteri mai ritmice. în acest scop, ca și in anii trecuți, sindicatele au avut prioritate la contractarea biletelor pentru oamenii muncii (circa 210 000 de locuri). Pentru începutul și sfirșitul sezonului (14 mai— 7 iunie și 27 august — 1 octombrie) oficiile județe-, ne de turism au primit locuri, spre vinzare, in număr nelimitat. Cea mai mare parte din cele peste 30 000 de locuri amenajate In forme simple de cazare— în bungalowuri, campinguri, sate de vacanță, corturi etc. — vor fi puse mai mult la dispoziția turiștilor veniți aici pe cont propriu. Distribuirea bi-^^ letelor pentru perioada de

stați- MăriiEforie Eforie Olimp, Aurora, Manga- pentru cu ura-

i cu confort forme de bele mai măsură să totalitate
ridicat, cazare simple) satisfa- cerințele

„vîrf" a sezonului (iulie și august) va fi supusă și ea unor perfecționări. Pe lingă locurile contractate de către turismul intern și internațional, s-a stabilit ca și centrala O.N.T. „Litoral" să furnizeze operativ informații dispeceratului de la ministerul de resort asupra disponibilităților ce a- par de la o zi la alta, pentru ca acesta ' ■ - -săurapidă valorificare a locurilor rămase libere prin a-
la rîndulsă poată asigura o

rie și patiserie etc.) ; 135de restaurante (din care 14 cu specific și 12 cu linie de autoservire — cu 8 mai multe decît în anul trecut) ; peste 30 de grădini de vară și terase — cu 12 mai multe decît in sezonul ’74 etc. Al treilea: pregătirea și selecționarea cadrelor s-au făcut cu mai multă grijă ; comisiile județene care au selecționat cadre pentru litoral au primit sarcina din partea organelor locale de a înlocui imediat,

către unitatea special creată în acest scop — U.P.P.I., care se ocupă de policalificarea cadrelor în extrasezon. In ce privește înfrumusețarea stațiunilor, noutățile se exprimă cel mai convingător în.... cifre. Pe scurt, la plantat circa bori, arbuști la Neptun și te 50 000 ; in celelalte stațiuni — alte 60 000 !Amănunte asupra orientării și conținutului sta-
Mamaia s-au 34 000 de arși trandafiri, Olimp — pes-

„BINE-ATI VENIT 
PE LITORAL!"

O urare anticipată de pregătiri temeinice
pentru deschiderea sezonului estival

gențiile județene de turism, în pregătirea sezonului din acest an, organizatorii turismului au avut în vedere și alte măsuri. Am fost informați — și asigurați — că in activitatea a- linientației publice se va înregistra în acest an un progres substanțial. Și ni s-au oferit, in consecință, trei argumente demne. de reținut și de... verificat Primul : unitățile de alimentație publică au asigurate toate condițiile pentru o bună aprovizionare, dispunînd de pe acum de toate repartițiile necesare — care, pe ansamblu, însumează multe mii de tone carne, pește, fructe și legume. bere (17 milioane sticle !). Al doilea : structura unităților prezintă, ca diversificare, multe îmbunătățiri ; ea dispune de 139 de baruri de zi (care, pe lingă sortimente obișnuite, vor desface gustări, răcoritoare, produse de cofetă-

dacă necesitățile o vor cere, pe cei certați cu... corectitudinea.Ca în toți anii, de' pe a- genda sezon spune dere preocupările pentru îmbunătățirea confortului, pentru înfrumusețarea stațiunilor. Și în domeniul construcțiilor semnalăm cîteva premiere : două hoteluri la Mamaia ; alte șase case în satul de vacanță din aceeași stațiune ; extinderea capacității campingurilor în toate stațiunile ; construcția comnle- xului de alimentație publică și agrement Cătunul, situat intre stațiunile Venus și Aurora ; în plus, multe hoteluri și restaurante mai vechi și-au schimbat complet înfățișarea. Operația de continuă „întinerire" a stațiunilor se face în cea mai mare parte prin forțe proprii, prin autodotare, de

pregătirilor pentru n-au lipsit — ba am că au ocupat o pon- mult mai mare —
giunii cultural-artistice a litoralului ne-a furnizat — în cadrul conferinței de presă — tovarășul Ion Bădica, președintele Consiliului culturii și educației socialiste din municipiul Constanța. „Afișul cultural al litoralului va asigura anul acesta prezentarea, în cele mai diverse modalități, a creației românești. Am pornit de la ideea — verificată și de experiența stagiunilor anterioare — că turiștii străini care vin pe litoral sînt interesați să facă cunoștință. în primul rind, cu creația și arta românească. In consecință, am luat măsuri ca in structura de ansamblu a stagiunii, programele folclorice să aibă o pondere de circa 50 la sută din totalul spectacolelor. Ele vor fi prezente atit în cadrul „Festivalului folclorului românesc" (7 iulie—24 august), cînd — timp de o lună și jumătate — cele

mai renumite ansambluri din toate județele țării vor susține peste 2 000 de spectacole, cit și în cele peste 20 de grădini de vară și restaurante cu specific, unde vor cinta permanent tarafuri și renumiți soliști de muzică populară. Creația și folclorul românesc vor fi prezente marcant în alte două manifestări artistice tradiționale — Festivalul național de muzică ușoară de Ia Mamaia și „Serbările Mării" — un a- devărat festival al muzicii, obiceiurilor și tradițiilor din această parte a țării. Afișul teatral, cel cinematografic și cel muzical vor fi susținute și de cele mai prestigioase colective artistice ale țării (Naționalul bucureștean, Română, șa.), stagiune cinematografiei din acest lor mai ale ultimilor api), de prezența in cadrul expozițiilor de artă plastică și populară a unora dintre cei mai valoroși creatori români contemporani".Ca structură și orientare, programul cultural-artistic anunță, după cum se vede, o stagiune bogată, promițătoare. Obligația factorilor care coordonează acest program, a instituțiilor care participă Ia realizarea lui este de a face totul în continuare ca de la rigorile lui artistice și educative — pe care vacanța nu le exclude, ci Ie implică — să nu se facă pe parciirs nici o concesie.Ce alte posibilități de petrecere a timpului liber mai asigură organizatorii turismului ? Baza sportivă și de agrement va dispune de 42 de piscine (6 acoperite) ; 57 de terenuri de tenis (majoritatea), volei și utice mare lupe, hidrobiciclete etc. ; terenuri de parcuri de două baze (Mangalia și Mamaia). Premiera sezonului va fi, din acest punct de vedere, instalația de teleschi-nautic de la Mamaia (Siutghiol). care va avea o pistă lungă de 1 400 m, permițînd viteze intre 30 și 70 km pe oră !Se poate, deci, spune că există suficiente argumente care ilustrează dorința organizatorilor turismului de a face tot ce depinde de ei pentru a fi la înălțimea așteptărilor noastre, și a ne asigura în acest an pe litoral o vacanță pe cit de odihnitoare pe atît de plăcută și reconfortantă.

Opera corul Madrigal de programarea in a premierelor românești an (și a ce- iubite creații

baschet ; 7 baze na- dotate cu un număr de bărci simple, șa- bărci cu motor, yole, ...................... 30 de minigolf ; 4 distracție și de echitație

C. PRIESCU 
George MIHAESCU

Eroare din... 
greșealăSintagma nu ne aparține. Este „ruptă bucățică" dintr-o convorbire telefonică între un beneficiar și un furnizor. în gara Vaslui sosiseră, de la cariera Tg. Ocna, trei vagoane de mare tonaj încărcate cu piatră. Cînd să se descarce, beneficiarul (O.I.F. Vaslui) constată că unul din vagoane — cel din mijloc — era gol-goluț, deși în foaia de expediție se preciza că toate vagoanele erau încărcate. In procesul verbal încheiat în stația Vaslui se consemnează : „Vagonul a fost expediat fără a fi încărcat cu piatră". Constatarea din procesul verbal este confirmată și în convorbirea telefonică dintre beneficiar și furnizor, ultimul motivînd precum că vagonul cu pricina a fpst trimis gol dintr-o — cităm : „eroare din greșeală", întrucît nu există nici o eroare în cele de mai sus, n-am dori ca forurile în drept să cadă in... greșeala de a nu constata și trage Ia răspundere la timp pe cei vinovați. Și nu pentru agramatism...
Scandalagii 
potolițiLa căminul cultural din satul Mocrea, județul Arad, au fost judecați, în fața consătenilor, numiții Aurel Covaci și Gheor- ghe Covaci. In timp ce călătoreau cu un autobuz în orașul Ineu, cei doi au proferat injurii la adresa celorlalți călători. La intervenția șoferului, spre a-i potoli, cei doi s-au pornit și mai abitir pe scandal. Văzîndu-i că-1 atacă pe șofer, creîndu-se pericolul unui accident de circulație, ceilalți călători din autobuz au intervenit și i-au dat jos, dar huliganii tot nu s-au astîmpă- rat, scoțînd cuțitele. Numai intervenția promptă a unui lucrător de miliție, aflat în apropiere, a dus la oprirea unui act iresponsabil din partea celor doi, care au fost condamnați — primul la patru ani închisoare, iar al doilea la un an și patru luni.
Un braț 
de flori din tătici vestefra-

intrarea la maternitatea Constanța. Doi viitori așteaptă nerăbdători o de bucurie.— Cam ce-ți dorești, te-meu ?— Eu ? Fie ce-o fi, numai băiat să fie !...Așteptare, nerăbdare. In sfîr- șit, unul din ei se aude strigat :— Cine-i Palău de la Navrom? Dumneata ? De ce ai venit numai cu un buchet de fiori ? Mai adu două, pentru că ai trei fetițe. Să-ți trăiască ! Și vezi să fie frumoase, ca fetele...
Schimb 
de domiciliuSimion Pădurean avea o dovadă provizorie pentru conducere auto categoria „C“. El l-a transformat însă pe „C“ în „B“, pentru a putea conduce autoturismul unui amic de-al său, de la Cluj-Napoca pină la Ciucea. Pe drum a fost interceptat de un echipaj al serviciului de circulație al miliției, care a observat imediat litera falsificată. Trimis în fața instanței, a fost condamnat, in „litera" legii, Ia un an de zile, condamnare rămasă definitivă prin sentința penală nr. 362, a judecătoriei Cluj-Napoca. Cu alte cuvinte, de la o literă schimbată schimb de s-a a.iuns la domiciliu. un
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încheierea vizitei ministrului
afacerilor externe și cooperării

al Republicii Gabonezeîn cursul zilei de miercuri s-au încheiat convorbirile oficiale dintre George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Paul Okumba d’Okwatsegue, ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Gaboneze, consacrate dezvoltării relațiilor bilaterale și unor probleme internaționale de interes comun.Au participat oficialități române și gaboneze prezente la precedentele convorbiri.
★în aceeași zi, la Ministerul Afacerilor Externe, George Macovescu și Paul Okumba d’Okwatsegue au parafat Acordul general de cooperare economică și tehnică intre Republica Socialistă România și Republica Gaboneză, au semnat Protocolul privind rezultatele convorbirilor dintre delegațiile română și gaboneză și au adoptat Comunicatul comun cu privire la vizita oficială a ministrului afacerilor externe și cooperării al Republicii Gaboneze in țara noastră.Au fost parafate, de asemenea. Acordul de cooperare culturală și științifică și Acordul comercial între guvernele Republicii Socialiste România și Republicii Gaboneze, precum și Acordul privind crearea unei Comisii mixte de cooperare ro- mâno-gaboneze.

Au fost prezenți Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ion Bogdan, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei.Au fost de față persoanele oficiale care îl însoțesc pe ministrul gabonez în vizita in România, precum și Jpan-Firmin N’Gondet, ambasadorul Republicii Gaboneze la București.
★Miercuri după-amiază, ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Gaboneze, Paul Okumba d’Okwatsegue, împreună cu soția, care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a făcut o vizită oficială în țara noastră, a părăsit Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de George Macovescu, împreună cu soția, Nicolae Ionescu, Cornel Pacoste.Au fost prezenți ambasadorul Republicii Gaboneze în țara noastră, Jean-Firmin N’Gondet, precum și șefii misiunilor diplomatice ale unor țări africane acreditați la București.(Agerpres)

COMUNICAT COMUN
privind vizita în România a ministrului gabonez 

al afacerilor externe și al cooperării. Paul Okumba 
d'OkwatsegueLa Invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, ministrul afacerilor externe și al cooperării al Republicii Gaboneze, Paul Okumba d’Okwatsegue, a făcut o vizită oficială in România între 9 și 14 mai 1975.Ministrul gabonez al afacerilor externe și al cooperării a fost primit de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, căruia i-a transmis din partea președintelui Republicii Gaboneze, Excelența Sa Albert Bernard Bongo, un mesaj verbal de urări de sănătate, fericire personală și felicitări bravului popor român pentru succesele înregistrate în domeniul dezvoltării sociale și e- conomice a țării.După ce și-a exprimat satisfacția de a vizita în curînd România la invitația președintelui Ceaușescu, președintele Bongo a exprimat, între altele, dorința de a se dezvolta relațiile de cooperare între România și Gabon și de a se întări prietenia între cele două popoare ale lor.Răspunzînd, președintele Ceaușescu 

a rugat pe ministrul gabonez al afacerilor externe și al cooperării să binevoiască să transmită președintelui Bongo mulțumirile sale, precum și urări de fericire și sănătate. Pe de altă parte, președintele Ceaușescu a adresat poporului gabonez urări de noi succese în lupta sa pentru progres și bunăstare, împărtășind dorința de a dezvolta cooperarea româno- gaboneză în toate domeniile de interes comun. Președintele Republicii Socialiste România a arătat că poporul român așteaptă cu interes deosebit vizita de prietenie pe care o va efectua in România președintele gabonez, intr-un viitor apropiat.Ministrul gabonez s-a întreținut a- supra problemelor de cooperare economică cu Ion Pățan, viceprim-mi- nistru al guvernului și ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și cu Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei.în afară de București, ministrul gabonez al afacerilor externe a vizitat obiective industriale și agricole din județele Prahova, Brașov și Argeș.în timpul șederii sale în România, ministrul gabonez a avut convorbiri cu ministrul afacerilor externe, George Macovescu, asupra unor probleme internaționale majore și cu privire la relațiile bilaterale.Cei doi miniștri au procedat la un schimb de vederi asupra situației internaționale. în legătură cu aceasta, ei au scos în evidență transformările intervenite în ultima vreme î,i lume, îndeosebi In sud-estul asiatic și în Africa și care demonstrează voința popoarelor de a dispune ele insele de soarta lor, de a se dezvolta în mod independent și suveran, de a coopera pe baza deplinei egalități și a avantajului reciproc.Cei doi miniștri au subliniat necesitatea pentru toate statele, indiferent de mărime, sistem politic șl nivel de dezvoltare, de a-și concentra eforturile în vederea instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, pe baza drepturilor și îndatoririlor egale, de a participa la schimbul de valori materiale și spirituale, fără discriminare șl bariere artificiale, și a dreptului fiecă-

larei națiuni de a avea acces liber știința și tehnologia modernă.Ei au subliniat faptul că eforturile pentru înlăturarea stării de subdezvoltare constituie una din problemele de bază ale vieții internaționale, reprezintă un factor de intensificare a colaborării și progresului în lume.Cei doi miniștri au subliniat că Republica Socialistă România și Republica Gaboneză, ca țări în curs de dezvoltare, consideră că reducerea și lichidarea decalajului existent intre țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate constituie, in zilele noastre, preocuparea majoră a popoarelor tinerelor state.In cadrul realizării acestor obiective, ei au reafirmat atașamentul lor față de principiile independenței și șuveranității naționale, ale egalității în drepturi a tuturor statelor, ale neamestecului în treburile interne, ale avantajului reciproc, ale renunțării la folosirea forței și amenințarea cu forța în relațiile internaționale.Cei doi miniștri ai afacerilor externe au notat cu satisfacție identitatea de vederi a guvernelor lor asupra problemelor majore ale vieții internaționale.Pe plan bilateral, cei doi miniștri au constatat cu satisfacție evoluția favorabilă a relațiilor bilaterale intre România și Gabon, precum și existenta unor posibilități multiple de intensificare a raporturilor de cooperare în diferite domenii, între cele două state ale lor.în acest scop s-a procedat la parafarea textelor următoarelor acorduri : Acordul general de cooperare economică și tehnică ; Acordul de creare a unei Comisii mixte de cooperare româno-gaboneză : Acordul comercial ; Acordul cultural și științific.în plus, cele două părți au examinat căile și mijloacele participării României la realizarea în Gabon a unor proiecte de dezvoltare, și anume : complexul agroindustrial, complexul petrochimic, Institutul de formare, construire și echipare de centre medico-sanitare, la Somifer, Ia Trangabonais și o rafinărie.S-a convenit să se depună eforturi pentru concretizarea voinței de a dezvolta relațiile de colaborare bilaterală. Cei doi miniștri au exprimat convingerea că viitoarea vizită a președintelui Republicii Gaboneze, Excelența Sa Albert Bernard Bongo, în România va contribui la întărirea relațiilor de prietenie și la dezvoltarea cooperării dintre cele două țări.Convorbirile dintre miniștrii afacerilor externe ai celor două țări s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă.. La încheierea vizitei sale oficiale, ministrul Paul Okumba d'Okwatsegue a ținut să mulțumească guvernului și poporului român pentru primirea călduroasă și ospitalitatea de care s-a bucurat împreună cu delegația sa în timpul șederii sale în România.Ministrul afacerilor externe și al cooperării al Republicii Gaboneze a adresat ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România invitația de a efectua o vizită oficială în Gabon. Invitația a fost acceptată, Urmînd ca data vizitei să fie fixată ulterior pe cale diplomatică.

Primire la primul ministru al guvernuluiTovarășul Manea Mânescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiază, delegația Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Generale al R. S. Cehoslovace, condusă de Pavol Bahyl, ministru federal, și delegația Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini Grele al R.S. Cehoslovace, condusă de Zdenek Pucek, ministru federal, care se află în vizită în țara noastră.în timpul convorbirilor, care au avut loc cu acest prilej, s-au subliniat cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor dintre România și Cehoslovacia, dorința comună și căile de acționat pentru dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice dintre cele două țări în domeniul

construcțiilor de mașini și metalurgiei, extinderii cooperării și specializării in producție în aceste sectoare de activitate. S-au evidențiat, totodată, măsurile de întreprins de conducerile ministerelor pentru definitivarea acțiunii de coordonare a planului pe 1976—1980 în domeniile construcțiilor de mașini și metalurgiei.La întrevedere, desfășurată intr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, au luat parte loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Constantin Ionescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii. Ion St. Ion, secretar general al guvernului.A participat Miroslav Sulek. ambasadorul R. S. Cehoslovace în țara noastră. (Agerpres)
SEMNAREA UNOR PROTOCOALE ECONOMICE 

ROMÂNO-CEHOSLOVACELa București au fost semnate, miercuri după-amiază, două protocoale de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii din Republica Socialistă România cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Generale din Republica Socialistă Cehoslovacă, cu privire Ia dezvoltarea cooperării și specializării, precum și a creșterii volumului de livrări reciproce pentru perioada 1976—1980 în domeniile respective.Documentele — semnate de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, de Con-

stantin Ionescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte ji e- lectrotehnicii, precum și de Pavol Bahyl, ministrul federal al construcțiilor de mașini generale — prevăd, printre altele, extinderea cooperării în producția de tractoare, mașini agricole, locomotive Diesel hidraulice de mină și in alte compartimente. De asemenea, sînt stabilite căi de lărgire a cooperării în realizarea de linii automate de șuruburi, preluarea fabricației de mașini de frezat prin copiere de către uzinele de specialitate din România, precum și în fabricația de bohrwerkuri. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 16, 17 și 18 

mai. In țară : Vreme in general insta
bilă, mai ales in prima parte a inter-

valului. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea ploi temporare și sub for
mă de aversă. Vînt cu intensificări de 
scurtă durată. Minimele vor fi cuprin
se intre 5 șl 15 grade, iar maximele In
tre 14 șl 22 grade. In București : Vre
me In general instabilă. Cerul va fi 
variabil. Ploaie de scurtă durată. Vînt 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

„MIHAI VITEAZUL - 
OMUL Șl EPOCA"

figura viteazului domn. (Nico- lae Mocanu).

Cronica zileiCu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Tratatului de la Varșovia, ambasadorul Republicii Populare Polone la București, Wladyslaw Wojta- sik, a oferit miercuri după-amiază o recepție. Au participat membri ai C.C. al P.C.R., adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, ai altor ministere și instituții centrale, generali și ofițeri superiori.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice ai țărilor participante la Tratatul de la Varșovia.
★De la deschidere și pînă în prezent, întreprinderile românești participante la TIBCO ’75 au fost contactate de numeroși oameni de afaceri repre- zentînd circa 200 de firme din zeci de țări. O bună parte a negocierilor au și fost finalizate în importante contracte comerciale de export-import încheiate de întreprinderile românești de comerț exterior cu firme din U.R.S.S., S.U.A., Suedia, Ungaria, Iugoslavia, Anglia, Franța, R.P.D. Coreeană, Olanda, Belgia etc.

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări
a Tratatului de la Varșovia

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ

La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, vi- ceprim-ministrul și ministru al afa- cerilor externe al statului Israel, Yigal Allon, va face o vizită oficială în România, împreună cu soția, în a doua parte a lunii mai a.c.

Sosirea unei delegații 
de activiști ai P.C.U.S.Miercuri a sosit în Capitală o delegație de activiști ai P.C.U.S. Condusă de tovarășul Boris Sergheevici Semionov, adjunct al șefului Secției industrie chimică a C.C. al P.C.U.S., care, la invitația C.C. al P.C.R., va efectua o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.La sosire, oaspeții au fost salutați de tovarășul Kiss Ștefan, secretar general al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, de activiști de partid.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. Ia București.

Din agenda TIBCO 75
OPINII

ALE UNOR PARTICIPANT!Evghenii T. Kovalev, directorul pavilionului U.R.S.S. : „O modalitate eficientă de dezvoltare a relațiilor economice româno-sovietice o reprezintă participarea reciprocă Ia tîrguri și expoziții organizate în Uniunea Sovietică și in România, care permit o mai bună cunoaștere a posibilităților de export ale țărilor noastre. întreprinderile de comerț exterior din U.R.S.S. participă de fiecare dată cu un mare interes la tîrgurile de la București. Peste 2 000 de produse din industria electronică, de ceasuri, aparate electrice de uz casnic, produse chimice și alimentare etc. sînt expuse pe o suprafață de două ori mai mare decit aceea a pavilionului nostru de la ediția TIBCO ’74. Aceasta demonstrează dorința noastră de a lărgi și diversifica tot mai mult schimburile româno-sovietice în ramurile respective. De altfel, merciale încheiate întreprinderile de din cele două țări Ieri, bunăoară, am de contracte în valoare peste 1 milion de ruble privind exportul și importul unor produse cu întreprinderile „Mercur", „Arpi- mex", „Tehnoimportexport" ț. a. Aș vrea să exprim mulțumirile noastre gazdelor pentru excelenta organizare a actualei ediții a tîrgului".Carmen Santurio Bertran, directoarea pavilionului Republicii Cuba : „Sintem foarte mulțumiți că ne aflăm și anul acesta la TIBCO, care ne oferă cadrul propice continuării și finalizării unor tratative comerciale cu parteneri români, începute la Havana. Industria alimentară, industria ușoară sînt ramurile mai bine reprezentate nostru ; de asemenea, premieră un calculator fabricație cubaneză,

tranzacțiile co- pină acum între comerț exterior sînt concludente, încheiat o serig totală , de

cele în pavilionul prezentăm în electronic de utilizabil în programarea unor tehnologii industriale. Sîntem convinși că TIBCO ’75 va contribui la dezvoltarea relațiilor de colaborare economică dintre țările noastre".Mircea Tudan, de la întreprinderea de comerț exterior „Electroexport- import" : „Chiar în aceste zile, întreprinderea noastră împlinește 25 de ani de activitate. Sîntem bucuroși că TIBCO ’75 ne oferă posibilitatea marcării acestui eveniment prin prezentarea celor mai bune produse din industria aparatelor electrice de uz casnic. Caracteristicile tehnice și estetice atrag la vizitatori Am avut ai unor firme din U.R.S.S., Brazilia, Suedia.considerăm că prezența noastră la tîrg va duce la creșterea exporturilor de produse care intră în profilul de activitate a întreprinderii noastre".

ridicate ale exponatelor standul nostru numeroși din țară și din străinătate, convorbiri cu reprezentanți S.U.A.,Anglia, R.D.G., Liban, Avem toate motivele să
I

Miting de solidaritate cu lupta 
poporului și tineretului vietnamezMiercuri după-amiază a avut loc, la Casa de cultură a studenților din Capitală, un miting de solidaritate cu lupta poporului și tineretului vietnamez. Au luat parte tineri muncitori, elevi, studenți, tineri vietnamezi care studiază • în țara noastră, reprezentanți ai studenților din diferite țări aflați la studii în România.Au fost prezenți Vuong Thanh Sy, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Vietnamului de Sud la București, • și membri ai ambasadei, precum și reprezentanți ai ambasadei Republicii Democrate Vietnam.în cuvîntul lor, Vasile Bontaș, secretar al Comitetului municipal București al U.T.C., președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din centrul universitar București, Elena Anghel, muncitoare la întreprinderea de confecții și tricotaje București, și Virginia Berechet, elevă la grupul școlar „Electromagnetica", au adresat poporului și tineretului vietnamez salutul prietenesc al generației tinere din România, călduroase felicitări pentru istorica victorie dobîndită.Relevînd faptul că Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România, întregul popor român au acordat poporului vietnamez un sprijin activ — material, politic, diplomatic — au susținut în toate împrejurările lupta sa dreaptă, au militat consecvent pentru a se pune capăt intervenției străine în afacerile interne ale poporului vietnamez, vorbitorii și-au exprimat convingerea că, în noile condiții create, relațiile de prietenie și solidaritate statornicite între țările și popoarele noastre

vor cunoaște o dezvoltare și mal puternică.în numele Asociației studenților vietnamezi din România a luat cu- vîntul Nguyen Xuan Tung, care, după ce a mulțumit călduros pentru organizarea acestei manifestări, a apreciat că aceasta constituie încă o expresie a sprijinului și solidarității pe care tineretul, studenții, întregul popor român au manifestat-o și o manifestă față de cauza dreaptă a poporului vietnamez, de lupta popoarelor pentru independență națională și progres social. Vorbitorul a arătat că recenta victorie marcată de eliberarea Saigonului, redenumit de poporul din Vietnamul de sud orașul „Ho Și Min", deschide o eră nouă pe calea dezvoltării și înfloririi întregii națiuni vietnameze, a construirii unui Vietnam pașnic, independent, democratic, prosper și unitar.Referfndu-se la sprijinul multilateral primit de poporul vietnamez din partea țărilor socialiste, a tuturor forțelor revoluționare, progresiste, iubitoare de pace, vorbitorul a scos în evidență faptul că poporul român, clasa muncitoare, Partidul Comunist Român și-au exprimat întotdeauna solidaritatea internaționalistă fierbinte cu lupta dreaptă a poporului vietnamez. 4-Vorbitorul a relevat, de asemenea, că o expresie a legăturilor de prietenie și colaborare dintre cele două popoare o constituie și prezența în România a studenților vietnamezi, minunatele condiții de studiu create acestora pentru a deveni buni specialiști, cadre de nădejde în activitatea de reconstrucție a patriei lor.

Miercuri după-amiază a avut loc în Capitală o adunare festivă consacrată celei de-a XX-a aniversări a semnării Tratatului de la Varșovia.La adunare au luat parte tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., general de armată Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, general-colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Matei, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Pavel Ștefan, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., activiști de partid și de stat, generali și ofițeri superiori, oameni ai muncii din Capitală.Au luat parte, de asemenea, ambasadorii și atașații militari ai țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, acreditați la București.Despre aniversarea Tratatului de la Varșovia a vorbit general-colonel Ion Coman. Referindu-se la încheierea in urmă cu 20 de ani a Tratatului de la Varșovia, ca răspuns Ia crearea, cu șase ani mai înainte, a Pactului Atlanticului de Nord, vorbitorul a arătat că ceea ce definește această organizație militară este caracterul său defensiv. Țările participante — a subliniat el — și-au afirmat de la început năzuința de a promova consecvent o politică de înțelegere și colaborare cu toate țările, de abținere de la folosirea forței sau amenințarea cu folosirea ei, de a milita pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase pe calea tratativelor, scopul fundamental al Tratatului de la Varșovia fiind a- părarea statelor semnatare în cazul unui atac imperialist ce ar putea fi dezlănțuit împotriva lor în Europa.Credincios tradițiilor înaintate ale poporului român de respect față de tratatele încheiate, statul nostru socialist a întreprins de la început și a înfăptuit măsurile necesare pentru a-și îndeplini obligațiile asumate. In această activitate, partidul și statul nostru consideră că, cu cit fiecare armată națională este mai bine dotată, mai temeinic pregătită, mai devotată intereselor propriului popor, cu cit ea sprijină mai hotărit politica partidului, a statului socialist, cu atît este mai puternică forța întregului sistem mondial socialist.Infățișînd imaginea armatei noastre de astăzi, vorbitorul a scos în e- vidență faptul că tă dispune de o temeinic instruită trată cu tot ce îi tru ducerea unor complexe, conștientă de nobila misiune, devotată fără margini patriei, poporului, partidului, gata să-șî îndeplinească atît îndatoririle față de națiunea română, cît și obligațiile ce decurg din tratatele internaționale ale României.Izvorul tăriei armatei române constă în conducerea ei de către Partidul Comunist Român. Dezbaterea și soluționarea problemelor fundamentale ale apărării patriei în organele superioare de conducere ale partidului, faptul că secretarul general al partidului este președinte al Consiliului apărării și comandant suprem al forțelor armate, participarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu la activități legate de

România socialis- armată modernă, și educată, înzes- este necesar pen- acțiuni de luptă ' ‘1 ei

pregătirea trupelor și îndrumările date cu aceste prilejuri asigură orientarea unitară și clară a întregii activități ce se desfășoară pe linia întăririi capacității de apărare a patriei.In conformitate cu documentele Congresului al XI-lea al P.C.R., cu sarcinile ce li revin din obligațiile internaționaliste ale României socialiste, armata noastră dezvoltă colaborarea cu armatele statelor participante la Tratatul de la Varșovia, cu armatele tuturor țărilor socialiste, pe baza stimei și respectului mutual, a prieteniei și spiritului tovărășesc.în același timp, în spiritul politicii externe a partidului și statului nostru, de dezvoltare a relațiilor cu toate _ statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, armata noastră . extinde colaborarea, cu armatele țărilor care pășesc pe calea unei politici independente, precum și cu armatele altor state prietene.In continuare, vorbitorul a relevat faptul că profundele transformări revoluționare, sociale și naționale ce au avut loc după cel de-al doilea război mondial se caracterizează prin modificarea raportului de forțe în favoarea socialismului și păcii. Arătînd că în lume mai dăinuie încă multe conflicte și probleme nesoluționate, vorbitorul a subliniat că partidul și statul nostru depun e- forturi susținute pentru consolidarea cursului nou spre destindere, pentru înfăptuirea dezideratului dezarmării generale și în primul rind a dezarmării nucleare, pentru înfăptuirea unei noi ordini economice și politice pe plan mondial, pentru asigurarea unui climat de securitate și cooperare rodnică între popoare, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, corespunzător năzuințelor sale, fără nici un amestec din afară.împreună cu celelalte țări socialiste, cu forțele Înaintate ale continentului nostru, România a militat și militează activ și consecvent pentru înfăptuirea unei securități reale în Europa, pentru încheierea cu deplin succes a lucrărilor Conferinței pentru securitate europeană, pe baza unor documente clare, care să constituie temelia trainică și sigură pentru conviețuirea pașnică viitoare a tuturor popoarelor europene, să deschidă o eră nouă a colaborării pe continentul nostru și pe plan mondial.Consecvente năzuinței lor spre asigurarea unei păci trainice și drepte în Europa și în întreaga lume, țările socialiste participante la Tratatul de la Varșovia și-au afirmat neabătut poziția lor — așa cum se subliniază de altfel și în Comunicatul Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ, din aprilie 1974 — căsint gata să dizolve organizația Tratatului de la Varșovia simultan cu dizolvarea organizației pactului nord- atlantic sau — drept prim pas — să lichideze organizațiile lor militare.Identifîcîndu-se pe deplin cu idealurile națiunii — a subliniat in Încheiere vorbitorul — militarii armatei Republicii Socialiste România sprijină unanim politica internă și externă a partidului și statului nostru, militează neabătut pentru înfăptuirea ei, străjuiesc cu fermitate cuceririle revoluționare ale poporului, independenta și suveranitatea țării, fiind gata, în orice moment, să execute fără șovăire ordinele patriei, partidului și comandantului nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-și aducă contribuția, împreună cu armatele celorlalte țări socialiste, la apărarea cauzei socialismului și păcii in lume.în încheierea festivității, ansamblul artistic „Doina" al armatei a prezentat un program artistic.
Noi produse

meșteșugarilor sălăjeniLucrătorii Uniujiii județene a cooperativelor meșteșugărești Sălaj se preocupă în permanență de «lărgirea gamei sortimentelor și produselor, în satisfacerii cerințelor crescînde ale diferitelor rii de oameni ai muncii deț și ale numeroșilor ciari din țară și de peste hotare. Meșteșugarii sălăjeni produc în acest an peste 300 de produse, din care 50 sînt noi. Numai sectorul confecții este reprezentat în magazine din județ și în alte asemenea unități din țară cu 184 de articole. Interes deosebit prezintă sectoarele artizanat și împletituri, în.care există vechi tradiții.— Din acest an — ne spune inginerul Traian Ispas, președintele U.J.C.M. Sălaj — ne-am profilat mai bine producția, in funcție de cerințele cumpărătorilor. Producem, de exemplu, în serie, pardesie, pulovere pentru ferpei din PNA, diferite modele de cizme din piele sintetică pentru femei, lenjerie, mănuși, coșuri din nuiele, precum și mobilier.
Gheorghe RUSU
corespondentul „Scînteli"

vederea mereu catego- din ju- benefi-
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Ieri, în etapa a XXVIII-a
• Gazdele, învingătoare fără excepție • Liderii - deși 
învinși - își păstrează avansul intact • F. C. Galați a 

revenit... pe ultimul loc al clasamentuluiJiul—Dinamo 2—0 (2—0). A marcat : Ologu (min. 26 și 38).. Constanța—Steaua 2—0 (1—0). Au marcat : Mărculescuși I. Constantinescu (mm. 50)., ■ F-C. -Argeș—U.T.A. 2—0 (0—0). Au marcat : Trol (min. 65) (min. 90). 'F.C. Olimpia—Chimia 3—0 (1—0). Au marcat : Batori II (min. (min. 62) și Naom (min. 65).
(min. 11)

și Toma20), BothPolitehnica Iași—C.F.R. 3—1 (2—1). Au marcat : Costea (min. 20), Ciocîr- lan (min. 31) și Simionov (min. 80) pentru gazde ; Soo (min. 28) pentru oaspeți.Sportul studențesc—A.S.A. Tg. Mureș 1—0 (0—0). A marcat : Sandu Mircea (min. 69).Universitatea Craiova—Steagul roșu 1—0 (0—0). A marcat: Marcu (min. 63).Politehnica Timișoara—F.C. Galați 2—0 (1—0). Au marcat : Dașcu (min 6) și Dembrovschi (min. 58).Universitatea Cluj-Napoca—F.C.M. Reșița 2—1 (0—0). Au marcat : Ba- pentru gazde; Bora (min. 86) pentrutacliu (min. 65 și 74 — din 11 m) oaspeți.
CLASAMENT

4

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTAREIeri la Hagen, în preliminariile campionatului european masculin de baschet, echipa României a învins cu scorul de 106—40 (50—15) selecționata Marocului.„Cursa Păcii" a continuat ieri cu etapa a 5-a, Praga—Hradec Kralove, ciștigată de Peter Weibel (R.F.G.), cronometrat pe distanța de 170 km cu timpul de 4h06’03”. în primul pluton, sosit la 26 secunde față de învingător, se aflau și cicliștii români Nicolae Gavrilă, Eugen Dul- gheru și Valentin Hoța. Astăzi se desfășoară etapa a 6-a, Hradec Kralove—Olomuniec (161 km).în turul doi al concursului internațional de tenis de la Bournemouth, Ilie Năstase l-a întrecut cu 6—2, 6—2 pe Hans Kary (Austria). Alte rezultate : Gisbert (Spania) — Yuill (R.S.A.) 6—2, 6—3 ; Franulovici (Iugoslavia) — Lara (Mexic) 7—5, ’ 6—3 ; Kodes (Cehoslovacia) — Plotz (R.F.G.) 6—2, 6—2 ; Munoz (Spania)— Ball (Australia) 6—0, 6—2.ÎN CÎTEVA RÎNDURI

La Făgăraș, al cărui nume se leagă de personalitatea istorică a lui Mihai Viteazul, au început o suită de manifestări dedicate aniversării a 375 de ani de la prima unire a țărilor române sub domnia lui Mihai Vodă Viteazul. Programul cuprinde simpozioane, conferințe, expoziții, spectacole artistice cu temă istorică, șezători literare. La simpozionul „Mihai Viteazul — o- mul și epoca", care a marcat deschiderea suitei de manifestări, și-au adus contribuția profesorul universitar dr. Aron Petric, decanul facultății de istorie din București, și prof. univ. dr. Dumitru Almaș, de la Universitatea din București. La festivitatea de deschidere a luat parte prof. Elena Georgescu, secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R. Șirul manifestărilor se va încheia la data de 18 mai cu excursia care va fi organizată la Șelimbăr, Turda și Alba Iulia, locuri legate de

CASA TEHNICIIDin inițiativa comisiei inginerilor și tehnicienilor, de pe lingă
nice aplicate in unitățile industriale, cataloagele cu produse realizate in județ, colecții de reviste tehnice sînt alte surse de informare puse la îndemîna corpului tehnico, ' această 
Ioana).

i-ingineresc din pacte a țării. (Cezar
nice ce se vor desfășura pe tot parcursul săptămînii, include mese rotunde, dezbateri pe teme ale eticii și echității socialiste, întilniri cu scriitori bucu- reșteni, intilniri ale fruntașilor In producție Cu tineretul. (Sabin Ionescu).

Carnet cultural
consiliul județean al sindicatelor, la Timișoara a luat ființă o „Casă a tehnicii" — instituție obștească de răspindire a experienței înaintate in cele mai diverse domenii ale creației și activității tehnice. Specialiștii din județ dezbat periodic aspecte esențiale ale promovării progresului tehnic, se informează reciproc asupra rezultatelor înregistrate în unitățile productive, iau cunoștință prin intermediul punctului de consultație de cele mai ridicate realizări tehnologice etc. Materialele documentare privind noutățile teh

„VINE STREIUL 
DE LA MUNTE"încă de duminica trecută, în orașul Simeria a început festivalul cultural-artistic „Vine Streiul de la munte". Desfășurat sub genericul „Programul partidului — programul nostru", festivalul a debutat cu concursuri cultural-artistice și sportive, cu vernisajul unor expoziții de artă plastică, obiecte artizanale și cu exponate ale e- îevilor școlii profesionale din localitate. Programul festivalului, care cuprinde acțiuni zil-

OASPEȚII REȘIȚEIDupă corul „Madrigal" și con- certul-spectacol prezentat de Opera română din București în fața spectatorilor reșițeni, notăm o altă manifestare prestigioasă : concertul orchestrei simfonice a filarmonicii „George Enescu" din Capitală, prezentat în aceste zile în fața si- derurgiștilor și constructorilor de mașini din Reșița. Formația bucureșteană a avut la pupitru pe artistul emerit Mircea Cris- tescu, solist' fiind artistul poporului Ion Voicu. Această nouă manifestare muzicală în rîn- durile reșițenilor marchează începutul unei tradiții și pentru aceste meleaguri iubitoare de muzică clasică. (Nicolae Că- tană). /

DinamoA.S.A.Univ. CraiovaF.C.M. Reșița OlimpiaSteauaF.C. ArgeșSportul studențesc Poli. Timișoara JiulC.F.R.F.C. Constanța U.T.A.„U“ Cluj-Napoca Poli. IașiSteagul roșuChimiaF.C. Galați
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(18 mai)Dinamo — Olimpia (în tur, 0—1), F.C. Chimia - A.S.A. (1—3), C.F.R.— Universitatea Craiova (1—1), Steagul roșu F.C.țese , .. . _____„U“ Cluj-Napoca (0—1), Politehnica Iași — F.C. Constanta (0—3), U.T.A.— Politehnica Timișoara (0—0),
— Jiul (0—0), F.C.M. Reșița — Argeș (1—1), Sportul studen-— Steaua (3—2), F.C. Galați —

• Turneul internațional de tenis de la Florența a fost cîștigat de italianul Paolo Bertolucci, care l-a învins în finală cu 6—3, 6—4 pe francezul Georges Goven.• După cum s-a mai anunțat, echipele de atletism ale S.U.A. vor efectua în, a doua jumătate a lunii mai un turneu in R.P. Chineză. Sportivii americani vor evolua alături de cei chinezi în trei concursuri programate la Canton (18—19 mai), Șanhai (23— 24 mai) și Pekin (27—28 mai).• Pe autodromul din Kockenheims-au desfășurat întrecerile „Marelui Premiu" al R.F. Germania la moto- ciclism, a doua probă din cadrul campionatului mondial. Tinărul Venezuelan Alberto Cecotto („Yamaha"), revelația actualului sezon, și-a confirmat valoarea, terminind învingător la clasa 350 cmc, cu o medie orară de 170,200 km. La clasa 500 cmc, victoria a revenit campionului italian Giacomo Agostini.......................care a realizat 175,060 km.

• Peste 40 000 de spectatori au urmărit pe stadionul „Hampden Park" din Glasgow întîlnirea internațională amicală de fotbal dintre selecționatele Scoției și Portugaliei. Fotbaliștii scoțieni au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0). Partida s-a desfășurat în nota de dominare a gazdelor, echipa portugheză mărginin- du-se la un joc strict defensiv. în minutul 40, la una din acțiunile o- fensive ale formației scoțiene, Charlie Cooke a executat o lovitură de colț pînâ la Gordon McQueen, care a reluat cu capul balonul In bară. Din bară mingea a revenit în teren și, prins pe picior greșit, fundașul portughez Artur a înscris în propria poartă. Gazdele au avut inițiativa și în repriza a doua, ratind trei mari ocazii de majorare a scorului prin Ted Mac Dougarl.
(„Yamaha”).o medie orară de PRONOEXPRES

• Aseară, pe elvețian Basel, spectatori, s-a disputat finala’ ~ lastadionul din orașul în fața a 20 000 depei Cupelor" la "fotbal : " ’Dinamo Kiev — Ferencvaros Budapesta. Partida s-a încheiat cu scorul de 3—0 (2—0) în favoarea fotbaliștilor sovietici. Au marcat Oniscenko (2) și Blohin.

NUMERELE EXTRASE LATRAGEREA DIN 14 MAI 1975EXTRAGEREA I : 11 26 19 44 36 16EXTRAGEREA a Iî-a : 33 2 31 13 32FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 2 746 152 lei din care 1 947 425 lei report.



PAGINA 6 SC1NTEIA - joi 15 mai 1975

EXPRESIE A UNUI VIU INTERES FAȚĂ DE ȘEFUL 

STATULUI ROMÂN, FATĂ DE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

La Paris a apărut volumul intitulat „CEAUȘESCU1PARIS. — Corespondentul nostru transmite : La Paris a ieșit de sub ti* par, în traducere franceză, volumul „CEAUȘESCU", de Giancarlo Elia Valori, cu o prefață semnată de A- lain Poher, președintele Senatului francez.Tipărită In condiții grafice excelente în colecția „La Meilleure Bi- bliot'neque", lucrarea prezintă, intr-un amplu articol intitulat „Ceaușescu, omul", principalele etape din viața și activitatea secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România. Sînt evocate pe larg adolescența și tinerețea de luptă ale militantului care, de la cea mai fragedă vîrstă, s-a angajat în rîndurile Partidului Comunist Român, participind la acțiunile de luptă împotriva exploatării și asupririi, pentru transformări democratice și progres social. Volumul descrie apoi contribuția activă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la lupta împotriva fascismului în anii grei ai ilegalității, exemplul său de înalt patriotism, de abnegație și sacrificiu pentru idealurile de libertate și progres ale clasei muncitoare și ale poporului român. Autorul zugrăvește în continuare activitatea neobosită desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în anii de după eliberarea patriei, aportul său remarcabil la edificarea orînduirii socialiste în România.Alte capitole ale lucrării slnt consacrate unei ample analize a ideilor și concepțiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, în strînsă legătură cu dezvoltarea țării noastre în ultimii ani pe plan economic și social. în a- ceastă lumină apar reliefate pregnant însemnatele succese obținute de poporul român pe calea edificării unei economii moderne, a creșterii nivelului de trai și a dezvoltării depline a personalității umane, în condițiile adîncirii democrației și ale participării largi a tuturor cetățenilor la conducerea vieții sociale.Capitolele „Problemele internaționale : coexistența pașnică între popoare și respectarea demnității și suveranității naționale", „Ceaușescu, America Latină șl problemele unei noi ordini economice internaționale" subliniază prestigiul și ecourile favorabile de care se bucură în arena vieții internaționale politica externă a statului român, contribuția personală a președintelui Nicolae Ceaușescu la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, la consolidarea unui climat de destin-

agențiile de presă transmit:
La sediul Ministerului 

Egiptean al Comerțului 8 avut loc, miercuri, semnarea protocolului comercial pe 1975 între România și Egipt. Din partea română, protocolul a fost semnat de Marin Trăistaru, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării e- conomice internaționale, iar din partea egipteană de Mahmoud Sha- laby, subsecretar de stat la Ministerul Comerțului. Reflectînd evoluția mereu ascendentă a relațiilor de colaborare româno-egiptene, documentul prevede o creștere substanțială a volumului schimburilor dintre cele două țări în comparație cu anul 1974.
R. D. Vietnam a devenit- miercuri, membru al Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.). O rezoluție referitoare la admiterea R. D. Vietnam în această organizație a fost aprobată cu majoritate covîrșitoare de voturi la cea de-a 28-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătății, care își desfășoară lucrările la Geneva.

în ansamblu! activității internaționale a României socialiste, dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu țările arabe constituie o orientare consecventă, reafirmată de Congresul al XI-lea, care își găsește multiple expresii prin diferitele acțiuni și inițiative ale partidului și statului nostru. Așa cum este cunoscut, referindu-ne chiar și numai la ultimele săptă-l mini, tovarășul Nicolae Ceaușescu a întreprins în acest răstimp vizite succesive în țări arabe, con- tinuînd șirul numeroaselor întil- niri, pe pămîntul arab sau la București, cu conducători de stat și alți lideri politici din această zonă. Fiecare din aceste momente a dat noi impulsuri conlucrării prietenești, întăririi solidarității militante dintre poporul român și popoarele arabe.în sfera acestor evoluții favorabile se înscrie și vizita oficială de prietenie întreprinsă în țara noastră de tovarășul Saddam Hussein, secretar general adjunct al Conducerii regionale a Partidului Socialist Arab Baas, vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Republica Irak, personalitate proeminentă a vieții politice arabe — vizită care reprezintă o continuare firească a dialogului purtat în februarie anul trecut între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Irakului, Ahmed Hassan Al- Bakr. întîlnirea oaspetelui cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, convorbirile oficiale care au avut loc au prilejuit o nouă și concludentă expresie a bunelor relații statornicite între cele două țări, relații întemeiate pe respect și încredere reciprocă și cărora vechi tradiții de luptă împotriva dominației străine, precum și sentimentele de profundă prietenie și simpatie ce unesc popoarele român și irakian le conferă rodnice perspective. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Dorim ca relațiile dintre partidele și țările noastre să se dezvolte in avantajul ambelor noastre popoare. Ne exprimăm, de asemenea, dorința ca, pe plan internațional, popoarele și guvernele țărilor noastre să conlucreze strîns pentru soluționarea problemelor grave și complexe ale vieții contemporane, în interesul dezvoltării independente a fiecărui popor, al colaborării și păcii in lume". Expri- mîndu-și acordul deplin cu aceste a- precieri, tovarășul Saddam Hussein 

dere, cooperare și pace pe continentul european și în întreaga lume.Prefațînd volumul, Alain Poher, președintele Senatului francez, a- mintește vizitele întreprinse în țara noastră și convorbirile avute cu șeful statului român : „Am evocat îm
preună adolescenta, tinerețea, vre
mea in care bărbatul de astăzi s-a 
călit in suferință și lupte ; am evocat 
războiul, atitudinea curajoasă a unei 
țări care se situează pe locul trei 
în lume din punctul de vedere al 
pagubelor suferite, am evocat Rezis
tenta in care președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a remarcat împotriva 
opresorului dinlăuntru și din afară, 
și toate acestea ne-au apropiat."Alain Poher subliniază apoi origin nalitatea politicii externe a României și arată că ea „constituie o con
tribuție importantă la cauza păcii in 
lume", după care amintește^ că libertatea, destinderea, cordialitatea sint noțiuni ce se înscriu „in vechea 
tradiție de prietenie dintre România 
și Franța". Președintele Senatului încheie astfel : „...Străinul, dar prie
tenul care sint, omul de bunăvoință 
care mă străduiesc să fiu, a ținut să 
exprime in aceste citeva rinduri cită 
stimă resimte fată de șeful unui stat 
care a fost, este și va fi drag — sint 
convins — inimilor noastre de fran
cezi".

★Cu prilejul apariției volumului, sub auspiciile Institutului pentru relații internaționale a avut loc o amplă manifestare la care au luat cuvintul Alain Poher, președintele Senatului, Constantin Flitan, ambasadorul României la Paris, și autorul cărții, profesorul italian Giancarlo Elia Valori.Au participat, de asemenea, Pier- re-Christian Taittinger, vicepreședinte al Senatului, președintele Grupului parlamentar de prietenie Franța — România din Senat, Jean- Pierre Bloch și Diomâde Catroux, foști miniștrf, Pierre Paraf, scriitor, președintele Asociației de prietenie Franța — România, profesorul Maurice Baumont, membru al Institutului Franței, ambasadori și membri ai corpului diplomatic acreditați la Paris, numeroși oameni de cultură, scriitori, ziariști.
★După această manifestare, ne-am adresat unor personalități cu rugămintea de a comenta sensurile și importanța evenimentului editorial.„Am scris această prefață cu multă emoție — ne-a declarat președintele Alain Poher — în amintirea unei întilniri care m-a mișcat profund, în-

Delegația Frontului Uni- 
tății SOCialiSte, condusă de Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., care efectuează o vizită oficială în Italia, la invitația Partidului Republican Italian, a fost primită de secretarul general al P.R.I., Oddo Biasini. în cursul întîlnirii s-a exprimat satisfacția față de evoluția favorabilă pe care au urmat-o, îndeosebi în ultimul an, relațiile dintre cele două organizații, precum și dorința reciprocă de a dezvolta în continuare aceste relații.

Pregătiri pentru nego
cierile dintre Grecia și Tur
cia. La Atena și Ankara s-a anunțat, simultan, în mod oficial, că miniștrii de externe ai Greciei și Turciei se vor întilni, în zilele de 17, 18 și 19 mai, la Roma, pentru a examina „modul de supunere a problemei platoului continental din Marea Egee arbitrajului Curții Internaționale de Justiție de la Haga".
arăta, la rîndul său, că dezvoltarea conlucrării prietenești româno-ira- kiene servește „atit interesele noastre comune, cit și ale popoarelor lumii. în acord cu dumneavoastră ne exprimăm dorința de a continua și dezvolta aceste relații".Aceste orientări constructive au determinat coordonatele dialogului de la București, caracterizat prin conținutul său de lucru. Pornind de la rezultatele importante înregistrate, în special in ultimul an, in domeniul colaborării economice și tehnice româno-irakiene, cele două 

RELAȚIILE ROMÂNO-IRAKIENE:

Progrese certe, 
noi perspective de amplificare

părți și-au concentrat atenția spre identificarea unor noi căi și modalități în vederea dezvoltării și diversificării pe mai departe a acestei colaborări. Se poate aprecia ca îmbucurător faptul că s-au înregistrat progrese concrete, practice In acest sens, materializate prin acordul de cooperare economică și tehnică — vizind in special realizarea în comun a unor importante ‘ obiective irakiene în domeniul industriei și agriculturii, schimbul de tehnologie și pregătirea personalului tehnic — prin acordul comercial pe termen lung, ca și prin celelalte documente semnate la București.O puternică înrîurire asupra întăririi prieteniei și intensificării cooperării multilaterale dintre cele două popoare are dezvoltarea raporturilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Arab Baas din Irak. Cu ocazia actualelor convorbiri s-a exprimat hotărîrea de a se acționa în continuare pentru promovarea colaborării dintre cele două partide — ceea ce răspunde atit in- 

trucît, pentru un om politic francez, intilnirea cu președintele Ceaușescu constituie un fapt esențial nou. Consider că mulți dintre concetățenii mei francezi, citind-o, vor dori să meargă la fața locului să-i cunoască pe români și să înțeleagă mai bine concepția lor politică internațională, foarte importantă, care deschide mari perspective destinderii".Referindu-se la evoluția ascendentă a raporturilor bilaterale, Pierre-Christian Taittinger, vicepreședinte al Senatului, președinte al Grupului parlamentar de prietenie Franța — România din Senat, ne-a declarat : „ÎI cunosc pe președintele Ceaușescu, am avut onoarea de a discuta, în mai multe rinduri, cu șeful statului român despre numeroase probleme importante europene și internaționale și, mai ales, despre toate chestiunile privind cooperarea dintre Franța și România. Sînt bucuros să regăsesc toate acestea trăind în filele cărții. O voi citi, deci, cu multă atenție pentru că mă interesează în mod deosebit acțiunile prietenești care se desfășoară între Franța și România în toate domeniile. Cind o carte ca aceasta apare în limba franceză, ea constituie un subiect cu adevărat interesant pentru francezi".„Folosesc acest prilej — ne-a spus Scriitorul Pierre Paraf, președintele Asociației de prietenie Franța — România — pentru a vă mărturisi întreaga afecțiune față de poporul român, față de cel care îi este conducător respectat și admirat. Totodată, vreau să-mi exprim stima pe care o încerc pentru președintele Ceaușescu și marea bucurie ce mă cuprinde cind văd răspindindu-se in Franța cărțile care ii sînt consacrate".Evoclnd vizitele sale în România, prof. Maurice Baumont, membru al Institutului Franței, ne-a declarat : „Amintirea Bucureștiului, întotdeauna prezentă Ia Paris, este cu atit mai agreabilă atunci cind ne găsim în fața unei opere remarcabile dedicate marelui om de stat care conduce destinele României"., Asemenea mărturii de stimă și înaltă prețuire ilustrează sentimentele de care se bucură în Franța președintele Nicolae Ceaușescu și poporul român. Evenimentul editorial care a avut loc la Paris se adaugă, astfel, la șirul neîntrerupt al manifestărilor care dovedesc trăinicia și evoluția continuu pozitivă a relațiilor prietenești dintre România și Franța.

Manifestare consacrată 
eliberării Italiei. Miercuri după- amiază a fost organizată la Roma, din inițiativa Partidului Comunist Italian, o manifestare oficială consacrată celei de-a XXX-a aniversări a eliberării Italiei de sub nazism și fascism. La manifestare au fost prezenți Luigi Longo, președintele P.C.I., Enrico Berlinguer, secretar general al P.C.I., membri ai Direcțiunii partidului.

PuriS s_a anuntat oficial stabilirea de relații diplomatice la rangul de ambasade intre Franța și Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.
In capitala Uruguayului a fost anunțată, oficial, eliberarea, din starea de detenție în care se a- flau de mai mult timp, a unor lideri politici urugUayeni. Printre a- ceștia se află fostul prim-secretar al Uniunii Tineretului Comunist din U- ruguay, Jorge Mazzarovich, și fostul secretar general al Federației Studenților Universitari.

♦tereselor bilaterale, cît și cerinței generale de a se promova și stimula unitatea, concepută pe un plan larg, a tuturor forțelor politice progresiste, democratice, antiimperialiste — cerință în slujba căreia P.C.R. depune binecunoscute și rodnice străduințe. Sint menite să aducă o importantă contribuție la mai buna cunoaștere reciprocă și la apropierea dintre popoarele român și irakian consultările și schimburile de vizite preconizate între organizațiile obștești, sindicale, de femei și de tineret din România și Irak.

Convorbirile de la București au oferit, totodată, prilejul unui larg schimb de păreri asupra problemelor de actualitate ale vieții internaționale, relevîndu-se satisfacția comună față de profundele transformări revoluționare ce au 16c în lume, față de victoriile istorice ale popoarelor vietnamez și cambodgian, față de succesele mișcării de eliberare națională, ale tuturor popoarelor care luptă pentru cucerirea dreptului de a-și hotărî singure destinele, de a-și folosi resursele naturale pentru propria dezvoltare. Toate acestea sînt succese care atestă, cu puterea de netăgăduit a faptelor, că raportul de forțe înclină tot mai mult în favoarea forțelor socialiste, ale progresului și păcii — ceea ce deschide, mai departe, noi și ample perspective proceselor de consolidare a păcii și înnoire socială. între aceste evoluții, relevate cu satisfacție în cadrul convorbirilor, o deosebită însemnătate au afirmarea voinței țărilor în curs de dezvoltare, țărilor mici și mijlocii, statelor nealiniate

Emirul Kuweitului 
a primit pe ministrul român 

al minelor, petrolului 
și geologieiKUWEIT 14 (Agerpres). — Emirul statului Kuweit, Alteța Sa șeicul Sabah Al-Salem Al-Sabah, a primit miercuri pe ministrul român al minelor, petrolului și geologiei. Bujor Almășan, aflat întrro vizită oficială în Kuweit. Cu acest prilej, ministrul român a transmis emirului Kuweitului un mesaj de prietenie și sănătate, de prosperitate poporului kuweitian prieten din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Șeicul Sabah Al-Salem Al-Sabah a rugat să se transmită prietenului său și marelui om de stat, președintele Nicolae Qeaușescu, cele mai bune u- rări de sănătate, multă putere de muncă, fericire și succese tot mai mari în opera de dezvoltare a României prietene, de prosperitate poporului român, de manifestare tot mai plenară a ideilor de pace, prietenie, de bună vecinătate, de stabilire a unei noi ordini politice și economice internaționale, idei promovate activ de președintele Nicolae Ceaușescu. Emirul statului Kuweit a reînnoit invitația adresată președintelui României de a face o vizită oficială în Kuweit, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu.în aceeași zi, ministrul român a fost primit de Alteța Sa prințul moștenitor și președinte al Consiliului de Miniștri al statului Kuweit, șeicul Jaber Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah.

Vizita in Libia 
a președintelui Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S.TRIPOLI 14 (Agerpres). — La Tripoli a avut loc o întrevedere între Moamer El Geddafi, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, și Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Părțile au constatat cu acest prilej dezvoltarea favorabilă a relațiilor dintre cele două țări, relatează agenția T.A.S.S. Au fost discutate, de asemenea, probleme internaționale, și îndeosebi cele legate de situația din Orientul Mijlociu.
CU PRILEJUL CELEI DE-A XX-A ANIVERSARI A TRATATULUI

DE LA VARȘOVIA

ADUNAREA FESTIVAMOSCOVA 14 (Agerpres). — La Casa Sindicatelor din Moscova a avut loc miercuri o Adunare festivă consacrată împlinirii a 20 de ani de la crearea Tratatului de la Varșovia. In prezidiul adunării se aflau mareșalul Uniunii Sovietice A. A. Greciko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul apărării al U.R.S.S., A. A. Gromîko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., mareșalul Uniunii Sovietice I. I. Iakubovski, prim- locțiitor al ministrului apărării al
ÎNTÎLNIRE PARLAMENTARĂ LA VARȘOVIAVARȘOVIA 14 — Corespondentul Agerpres transmite : Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Organizației Tratatului de la Varșovia, în capitala Poloniei au început lucrările întîlnirii reprezentanților parlamentelor statelor participante la tratat.Delegația de parlamentari romani este condusă de Ștefan Mocuța, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale.In numele conducerii de partid și de stat a Poloniei, participanții la întîlnire au fosț salutați de Henryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat. în prima zi a lucrărilor au luat cuvintul. șefii delegațiilor.Istoria ultimilor 20 de ani — a spus șeful delegației române, Ștefan Mocuța — a arătat că statele .membre 

de a participa direct și activ la examinarea și soluționarea problemelor majore care confruntă omenirea contemporană, hotărîrea lor de a acționa pentru democratizarea relațiilor internaționale, pentru lichidarea decalajelor economice, înfăptuirea dezarmării, creșterea rolului O.N.U., pentru realizarea marelui obiectiv al instaurării unei noi ordini economice și politice.Vizita oaspetelui irakian a constituit un nou prilej de reafirmare a solidarității poporului român cu lupta poporului irakian, a celorlalte popoare arabe pentru consolidarea independenței, pentru propășire e- conomică și socială. Se știe însă că eforturile depuse de popoarele arabe în această direcție sînt puternic grevate de persistența focarului de conflict și tensiune din Orientul Apropiat. în cursul convorbirilor a fost exprimată' îngrijorarea celor două țări față de gravitatea situației din această regiune, apreciindu-se că ocupația militară a teritoriilor arabe face să persiste pericolul unei noi conflagrații, cu consecințe imprevizibile asupra păcii și securității generale. Tocmai pentru a se evită o asemenea evoluție, pentru, găsirea unei soluții politice problemelor din O- rientul Apropiat, România se pronunță în mod consecvent pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, rezolvarea problemei poporului palestinean, inclusiv prin formarea unui stat palestinean independent, asigurarea integrității și suveranității tuturor statelor din zonă. Țara noastră consideră că, în actualele condiții, in special după eșecul unor recente încercări de soluționare a crizei, pentru a se ajunge la o pace dreaptă și trainică sint necesare eforturi susținute, cu participarea largă a tuturor statelor, prin folosirea unor căi variate de acțiune politică, un rol important revenind în acest sens conferinței de pace de la Geneva, O.N.U. și organismelor sale.Cu satisfacția deplină pentru cursul continuu ascendent al relațiilor româno-irakiene, poporul român salută rezultatele rodnice ale convorbirilor de la București, avînd convingerea că hotărîrile adoptate vor contribui la întărirea și adîncirea prieteniei, colaborării și solidarității frățești dintre partidele și popoarele noastre.
Dumitru ȚINU

CONVORBIRI ECONOMICE 
ROMSNO-SOVIETICEMOSCOVA 14 — Corespondentul nostru transmite : La 14 mai au început la Moscova convorbirile dintre tovarășul Ion Pățan, viceprim-minis- tru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale al Republicii Socialiste România, și tovarășul N. S. Pa- tolicev, ministrul comerțului exterior al Uniunii Sovietice. în cursul convorbirilor sînt abordate probleme privind lărgirea schimburilor economice dintre România și Uniunea Sovietică pe anul 1975 și dezvoltarea comerțului dintre cele două țări în perioada 1976—1980. La convorbiri au luat parte ambasadorul României în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, și Mircea Năstase, șeful Agenției e- conomice române la Moscova.*MOSCOVA — Tovarășul Janos Fazekas, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului interior al Republicii Socialiste România, aflat in vizită în Uniunea Sovietică, a avut o convorbire cu A. I. Struev, ministrul comerțului al U.R.S.S.. asupra unor probleme privind activitatea celor două ministere. Au fost, totodată, examinate posibilitățile de realizare a unor schimburi de bunuri de consum pe linia comerțului interior. Tovarășul Janos Fazekas a vizitat o serie de unități comerciale.

★La 14 mai, tovarășul Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor al Republicii Socialiste România, a avut o întrevedere de lucru cu T. B. Gujenko, ministrul flotei maritime a U.R.S.S. Cei doi miniștri au examinat probleme ce fac obiectul cooperării și colaborării dintre ministerele respective, precum și chestiuni ce vor constitui o preocupare de viitor.
ORIENTUL APROPIAT
• Vizita președintelui Egiptului în Irak • Demersul Libanului la 

Consiliul de SecuritateBAGDAD 14 (Agerpres). — După vizita oficială de două zile întreprinsă în Kuweit, președintele Egiptului, Anwar Sadat, a sosit miercuri la Bagdad, cea de-a doua etapă a turneului său în unele țări arabe. Șeful statului egiptean a fost intîmpinat la aeroportul din Bagdad de președintele Irakului, Ahmed Hassan Al- Bakr, și de alte personalități oficiale.

DE LA MOSCOVAU.R.S.S., comandant suprem al Forțelor armate unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, miniștri, mareșali și generali, reprezentanți ai organizațiilor obștești, șefi ai misiunilor diplomatice din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria, precum. șj din Cuba și R. P, Mongolă.. .Ați .rostit cuvîntări A. A. Gromîko, mareșalul Uniunii Sovietice K. S. Moskalenko, locțiitor al ministrului apărării al UlR.S.S., muncitoarea A. M. Pohmelnova și acad. N. G. Basov, laureat al premiilor „Lenin" și „Nobel".
ale tratatului, în conformitate cu prevederile lui, au militat activ pentru crearea unui sistem de relații și angajamente care să apere eficient pacea și securitatea în Europa. Evidențiind faptul că opinia publică mondială își ațintește privirile asupra Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, ale cărei lucrări se apropie de faza finală, vorbitorul a spus : Securitatea europeană trebuie concepută ca un sistem de angajamente liber consimțite, clare, precise și ferme, din partea tuturor statelor, însoțite de măsuri concrete, menite să asigure tuturor țărilor garanții depline că se află la adăpost de orice act de agresiune, de folosire a forței sau a amenințării cu forța, că se pot dezvolta liber, în concordanță cu interesele și voința lor, colaborînd între ele pe temeiul principiilor fundamentale ale dreptului internațional.

★în aceeași zi, la sediul Comitetului Central, primul secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek, a primit pe conducătorii delegațiilor parlamentare participante la întîlnirea de la Varșovia. în timpul primirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovarășul Ștefan Mocuța a transmis tovarășului Edward Gierek un salut cald, tovărășesc, împreună cu cele mai bune urări, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Tovarășul Edward Gierek/ a mulțumit pentru urările primite și a transmis, la rîndul său, tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai cordiale salutări și urări de sănătate.
LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Un act îngrijorător, contrar 
intereselor păcii

AVIOANE ALE S.U.A. AU BOMBARDAT 
NAVE CAMBODGIENEWASHINGTON 14 (Agerpres). — Miercuri, avioane ale forțelor aeriene ale S.U.A. au bombardat și scufundat trei nave de patrulare cambodgiene, avariind alte patru — a anunțat purtătorul de cuvînt al Pentagonului. Acțiunea forțelor aeriene americane a fost motivată de același purtător de cuvînt prin faptul că autoritățile cambodgiene au reținut nava americană de transport „Mayaguez" în zona litoralului cambodgian, lingă insula Koh Tang, și au deschis focul asupra avioanelor americane care survolau zona respectivă.Pe de altă parte, agenția Associated Press preciza că „oficialită-

NOTÂ DE PROTEST A TAILANDEI ADRESATĂ S.U.A.BANGKOK 14 (Agerpres). — Tai- landa a cerut Statelor Unite șă-și retragă cît mai urgent posibil cei 1 100 infanteriști marini sosiți miercuri dimineața la baza Utapao — a anunțat primul ministru tailan-

Președintele Mexicului 
l-a primit 

pe ambasadorul RomânieiCIUDAD DE MEXICO 14 (Agerpres). — Președintele Statelor Unite Mexicane, Luis Echeverria Alvarez, a primit pe ambasadorul român la Ciudad de Mexico, Dumitru Mihail. în cadrul convorbirii, care a avut loc cu acest prilej, au fost a- bordate unele probleme ale dezvoltării relațiilor româno-mexicane.
Sesiunea Consiliului Permanent 

al Congresului mondial 
al petrolului

România a fost aleasâ membrd 
a Comitetului Executiv 
al Consiliului Permanent

♦TOKIO 14 — Corespondentul A- gerpres transmite : România a fost aleasă, miercuri, membră a Comitetului Executiv al Consiliului Permanent al Congresului mondial al petrolului, la sesiunea Consiliului permanent, desfășurată cu prilejul lucrărilor de la Tokio ale acestui important for științific internațional.La această reuniune participă, după cum s-a anunțat, o delegație română condusă de tovarășul Gheorghe Pacoste, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei. Delegația țării noastre a prezentat două lucrări privind creșterea factorului de recuperare a țițeiului și folosirea modelelor matematice în domeniul exploatării zăcămintelor, care au întrunit aprecierile participanților la discuții.

în cadrul convorbirilor dintre cei doi șefi de stat vor fi examinate, între altele, evoluția situației din Orientul Apropiat, relațiile bilaterale și alte probleme interesînd cele două țări.*BEIRUT 14 (Agerpres). — Un comunicat militar libanez anunță că în noaptea de marți spre miercuri grupuri de comando israeliene au pătruns din nou pe teritoriul Libanului. în urma intervenției artileriei libaneze, forțele israeliene au fost respinse.
★BEIRUT 14 (Agerpres). — Libanul a hotărît, miercuri, să adreseze o plîngere Consiliului de Securitate in legătură cu „seria de agresiuni pe care Israelul le-a comis în intervalul 1—14 mai a.c. împotriva teritoriului Libanului" — informează agențiile T.A.S.S., France Presse și Agenția irakiană de știri (I.N.A.).

Aprecieri privind 
dezvoltarea relațiilor 

chino-francezePARIS 14 (Agerpres). — Cu prilejul unui dineu oferit în onoarea vicepremierului Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Den Siao-pin, președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, a arătat : „Franța și R. P. Chineză au înțeles că nici o forță nu poate obliga, timp îndelungat, un popor să renunțe la dreptul său de a fi stăpîn pe propriile destine". „Cele două țări știu, de asemenea, că un stat nu poate să se bizuie pe alții pentru a-i garanta securitatea și că, dacă alianțele sînt, uneori, necesare, nimic nu se poate substitui voinței unei națiuni de a-și asigura ea însăși apărarea și de a avea mijloacele necesare pentru a o realiza".După ce a subliniat că stabilirea de relații diplomatice, cu 11 ani înainte, a marcat o nouă pagină în analele relațiilor chino-franceze, vice- premierul Den Siao-pin a spus: Deși sistemele sociale ale R. P. Chineze și Franței sînt diferite, ambele părți doresc să dezvolte relațiile dintre ele, pe baza principiilor respectării suveranității și integrității teritoriale, neagresiunii, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc, al coexistenței pașnice. Guvernul chinez a susținut întotdeauna că toate țările, mari sau mici, trebuie să fie egale. Problemele unei țări trebuie să fie rezolvate de către poporul respectiv. Nici o țară nu are vreun drept să supună pe alții la agresiune, control și intervenție. Dacă toate statele lumii ar aplica acest principiu în relațiile lor. planeta noastră ar deveni mult mai liniștită. Țările doresc independența, națiunile doresc libertatea. Acesta este actualul curent al istoriei.

țile americane cred că „Mayaguez" transporta muniții, deși un reprezentant al companiei căreia aparține nava și-a exprimat părerea că ea transporta arme mici".Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Ron Nessen, a arătat într-o declarație de presă că hotărîrea de a se bombarda vasele cambodgiene a fost luată de președintele Ford marți seara. Purtătorul de cuvînt a precizat ziariștilor că această hotărîre a întrunit „un puternic consens și nici un fel de obiecții" din partea liderilor Congresului, care au fost informați cu circa 3 ore înainte ca acțiunea, să aibă loc.
dez, Kukrit Pramoj, într-o notă de protest remisă însărcinatului cu afaceri al S.U.A., Edward Masters.Primul ministru al Tailandei a calificat sosirea infanteriștilor marini drept „o violare a suveranității tai- landeze".

Dl PRETUTINDENI
• CENTRALĂ ELEC

TRICĂ HIBRID. A?a după cum se știe, centralele electrice acționate cu aburi și cele acționate de apă funcționează de sine stătător. în U.R.S.S. a f>.«t proiectat un complex energetic unic constituit dintr-o termocentrală și o hidrocentrală. El va fi construit în Ucraina și va a- vea o producție anuală de energie electrică superioară hidrocentralei de la Krasnoiarsk, cea mai mare din lume. Principiul de funcționare a centralei electrice hibrid este relativ simplu. Apa, acumulată lntr-un bazin situat in partea inferioară a construcției, va fi pompată în sistemul de răcire al unei termocentrale. Străbătînd acest drum, ea se va acumula într-un bazin Superior. în orele de vîrf, apa, după ce va servi la furnizarea de curent, se va scurge prin turbine în bazinul inferior, procesul repetîndu-se necontenit. Avantajele acestui sistem de termo și hidrocentrală sint evidente : suprafață construită restrînsă, investiții mai mici, personal mai puțin.
• CÎT MAI MULȚI LA- 

MANTINI. Una din modalitățile de rezolvare a penuriei de produse alimentare ar putea fi creșterea în masă de „laman- tini" — cunoscuți și sub numele de „vaci de mare"-4— afirmă raportul publicat cu ocazia unei întruniri internaționale care a avut loc recent la Washington. Cu acest prilej, a fost recomandată crearea unui centru internațional de cercetare la Georgetown, în Guyana, unde supraviețuiesc ultimele mari turme de lamantini. Vînate pînă nu demult fără milă, îndeosebi în zonele tropicale ale Atlanticului, aceste mamifere acvatice ierbivore, pe cale de dispariție, prezintă o multitudine de calități : ating greutatea de 600 kg, carnea lor este deosebit de gustoasă și ușor de conservat, pielea — foarte apreciată în maro- chinărie, iar oasele constituie un bun înlocuitor al fildeșului.
• MAȘINĂ DE CUSUT 

ELECTRONICĂ. Cunoscuta firmă „Singer", care acum mai bine de un secol a început fabricarea în serie a primei mașini de cusut pentru uz casnic, a scos recent prima mașină de cusut electronică, destinată, de asemenea, uzului casnic. Modelul funcționează automat la o simplă apăsare pe un buton. Sistemul electronic înlocuiește cele 350 de piese mecanice ale mașinii de cusut obișnuite.
• RAZELE X IN AJU

TORUL VAMEȘILOR. La aeroportul Mflnchen-Riem, din R.F.G., controlul bagajelor a fost încredințat unui dispozitiv mobil cu raze X. Grație acestui sistem, a fost exclusă migăloasa operațiune de cercetare manuală a conținutului valizelor. Este suficient ca fiecare bagaj să treacă prin dispozitivul amintit pentru ca obiectele din interior să apară distinct pe un ecran alăturat. ,
• INSULELE BRITANI

CE POPULATE ÎNCĂ A- 
CUM 500 000 DE ANI ? în sud-vestul Angliei. în regiunea Somerset, au fost descoperite unelte din piatră apreciate a avea o vîrstă de a- proximativ 500 000 de ani, cea mai veche mărturie a existenței omului pe insulele britanice. Este vorba de mai multe obiecte din cremene, din care cîteva poartă, in mod evident, urme de prelucrare, iar unul — cel mai mare — de prelucrare pe două laturi. Uneltele au fost descoperite într-o carieră de piatră, în apropierea căreia, după cum se presupune, s-ar fi aflat o așezare a oamenilor primitivi.

• CU TRENUL ÎN JU
RUL... BLOCULUI. Inrul unui zgîrie-nori cu 52 de etaje, cea mai înaltă clădire din Tokio, a fost construită o cale ferată de agrement de dimensiuni liliputane, în lungime de un sfert de km. Garnitura de cale ferată, formată din vagoane descoperite, este tractată de o minusculă locomotivă cu aburi, care atinge viteza maximă de opt kilometri pe oră.

• CONVORBIRE TE
LEFONICĂ INTRE SURZI. Luni a avut loc, între Londra și Washington, prima convorbire telefonică directă intre... surzi. Stabilirea acestei legături internaționale — în premieră mondială — a putut fi realizată prin intermediul unui aparat denumit „Phontyp", conceput In Statele Unite. El este format dintr-o cutie neagră pusă in legătură cu un telefon obișnuit ; o altă cutie similară, montată la celălalt capăt al firului, permite decodificarea mesajului și citirea lui pe un alt telescriptor.

• INUNDAȚII IN A- 
LASKA. în regiunea din a- propierea localității Fairbanks din Alaska s-au produs în ultimele zile inundații, ca urmare a creșterii nivelului rîurilor din zonă, provocată de topirea bruscă a zăpezilor. Elicoptere ale armatei americane au intervenit pentru salvarea a zeci de persoane din zonele inundate, precum și a automobiliștilor imobilizați pe unele șosele. Se apreciază că nivelul maxim al apelor va fi atins joi, cînd, în porțiuni ale cursului său, „cota de inundație" a rîului Chena va fi depășită.
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