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Prezent ieri, împreună cu aiți conducători de partid 
și de stat, în portul de la gurile Dunării 

Tovarășul Icolae Ceausescu 
a analizat mersul activității productive 

si de investiții din Tulcea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a inttlnit cu 

tovarășul Herbert Mies,
președintele Partidului Comunist German

• Veniți în întîmpinare, mii și 
mii de oameni au salutat cu 
deosebită căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu.

• în întreprinderi și pe șan
tiere, secretarul general al 
partidului a discutat cu oame
nii muncii, cu specialiști și 
cadre de răspundere probleme 
privind lucrările de investiții, 
dezvoltarea economică și so
cială a orașului, munca ce se 
desfășoară pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

la marea adunare populară din Tulcea
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să vă adresez dumneavoas

tră, tuturor locuitorilor municipiului 
și județului Tulcea un salut călduros 
și cele mai bune urări din partea 
Comitetului Central al partidului, a 
mea personal. (Aplauze puternice ; 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Am venit Ia Tulcea pentru o vizită 
de lucru, avind in vedere programul 
de dezvoltare destul de mare pe care 
il va avea în cincinalul următor mu
nicipiul și județul dumneavoastră. 
Am vrut să vedem cum s-au reali
zat sarcinile în actualul cincinal și 
ce trebuie făcut pentru a pregăti în
deplinirea in bune condiții a Progra
mului stabilit de Congresul al XI-lea, 
care — așa cum cunoașteți — preve
de ca toate județele să realizeze o 
producție industrială de cel puțin 10 
miliarde lei. Deci și județul Tulcea 
urmează ca de la o producție de 2 
miliarde și jumătate cit are in acest 
an să ajungă, în cinci ani, Ia o pro
ducție industrială de 10 miliarde lei.

Primiră deosebit de cdlduroosâ la sosirea in Tuicea Dialog de lucru la Uzina de alumină

(Aplauze puternice, prelungite, 
urale).

Ne-a produs multă bucurie să con
statăm că în general obiectivele pre
văzute în plan pentru acest cincinal 
s-au realizat, că, în același timp, 
s-au dezvoltat celelalte activități so- 
cial-culturale ; s-a construit mult în 
municipiul Tulcea. Se creează deci 
premisele pentru ca toate prevederile 
pentru cincinalul următor să poată 
li realizate în cele mai bune condiții.

Aș fi vrut, desigur, să discutăm 
mai pe larg ce trebuie făcut in 
viitor. Dar am constatat că lucră
rile nu sînt -duse pină la capăt, că 
este nevoie încă de cîteva săptă- 
mini — sau poate chiar două-trei 
luni de zile — pentru a se stabili 
bine programul de activitate pentru 
cincinalul următor. Avem în vedere 
că o creștere a producției de la 2 mi
liarde jumătate la 10 miliarde nu 
este deloc ușoară, că aceasta impu
ne sarcini mari pentru comitetul ju
dețean de partid, pentru comuniști, 
pentru toți oamenii muncii din mu
nicipiul și județul Tulcea. Deci va

In fața machetei viitorului șantier naval

trebui să facem toate pregătirile pen
tru a realiza aceste sarcini In cele 
mai bune condiții, cu maximum de 
economie și, totodată, pentru a asi
gura și dezvoltarea municipiului și a 
celorlalte localități în concordanță cu 
programul de a construi locuințe și 
tot ce este necesar pentru creșterea 
bunăstării oamenilor muncii. (Aplau
ze puternice ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.").

Avînd deci în vedere că ne vom 
întîlni după cele două sau trei luni 
de zile pentru a discuta împreună 
programul cincinalului viitor, voi 
vorbi acum mai scurt. Mai cu seamă 
că dacă ar trebui să vorbesc mai 
mult ar trebui să fac cîteva critici 
foarte serioase ; mă abțin acum să le 
fac, dar le voi face cînd vom veni să 
discutăm programul pentru cincina
lul viitor. (Aplauze aprobative ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul").

Aș dori să vă adresez felicitări 
pentru felul cum ați lucrat în acest 
cincinal, pentru realizările obținute și 
să vă urez să îndepliniți în cele mai 
bune condiții planul pe acest an și 

pe întregul cincinal. (Urale puternice, 
aplauze ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Avem In vedere ca, sub îndru
marea tovarășului Gheorghe Oprea, 
membru în Comitetul Politic Exe
cutiv, împreună cu miniștri, cu 
birourile comitetelor județean și 
municipal de partid, să se facă în
treaga sistematizare a zonei indus
triale pentru a folosi rațional pă- 
mîntul, toate utilitățile, pentru a con
strui cit mai bine și cît mai ieftin. 
Totodată, va trebui să se întocmească 
și sistematizarea Tulcei, pentru a 
fi văzută și de locuitorii municipiu
lui — și, pe baza acestor documente, 
a schițelor de sistematizare, să de
finitivăm lucrările și programul de 
lucru, care trebuie să înceapă din 
acest an pentru a putea realiza sar
cinile prevăzute pină în 1980. (A- 
plauze puternice, prelungite; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.").

Intre altele, urmează să construim 
un șantier naval modern, o uzină de
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit, joi dimi
neața, cu tovarășul Herbert Mies, 
președintele Partidului Comunist 
German, care, în fruntea unei dele
gații, întreprinde o vizită de prie
tenie în țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.

La întrevedere au participat tova
rășii Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar aj 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Dăscălescu și Ghizela 

•, Vass, membri ai C.C. al P.C.R.
Au luat parte tovarășii Karl Heinz 

Schroder, secretar al Comitetului 
Director, și dr. Kurt Steinhaus, acti
vist al Comitetului Director al 
P.C.G.

în cursul convorbirilor, președin
tele Partidului Comunist German a 
dat o înaltă apreciere rezultatelor 
obținute de România socialistă, de 
poporul român, strîns unit în jurul 
Partidului Comunist Român și al se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în construcția 
societății socialiste multilateral dez
voltate, In promovarea pe arena 
Internațională a cauzei păcii, co

Regina luliana a Olandei și prințul Bernhard 
au vizitat monumente de arta 

din nordul Moldavei
în cea de-a treia zl a vizitei oficiale pe care o Întreprinde în țara 

noastră la invitația președintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, Maiestatea Sa 
regina luliana și Alteța Sa Regală Bernhard, prințul Țărilor de Jos, 
au fost oaspeți ai meleagurilor sucevene, ținut cu o bogată istorie, 
ilustrată prin prezența unor străvechi mărturii de cultură și civilizație 
românească.

înalții oaspeți au fost însoțiți de Emil Bobu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, Traian Pop, ambasadorul României la 
Haga, general-locotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major, de alte persoane oficiale. împreună cu suverana Olandei 
au venit persoanele oficiale care o Însoțesc în vizita sa în țara noastră.

Avionul oficial a aterizat pe aero
portul Suceava, împodobit sărbăto
rește cu drapelele de stat român și 
olandez, unde oaspeții sînt salutați 
cu multă cordialitate de Miu Do- 
brescu, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului popular jude
țean Suceava, Ion Simniceanu, pri
marul municipiului, și aiți reprezen
tanți ai organelor locale de stat. Ca 
semn al ospitalității, după datina din 
bătrîni, un grup de localnici, în pi
torești costume populare, oferă pîine 
și sare, buchete de flori. Numeroși 
suceveni, veniți la aeroport, fac o 
caldă primire, aclamind pentru prie
tenia și colaborarea dintre România 
și Olanda. Cu aceeași prietenie sînt 
salutați solii poporului olandez și de 

laborării și securității internaționale, 
a unității mișcării comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste.

Subliniindu-se că actuala vizită 
constituie un moment important în 
relațiile dintre cele două partide, de 
ambele părți s-a manifestat hotărirea 
comună de a se acționa pentru dez
voltarea schimbului de păreri și de 
experiență, a relațiilor de prietenie 
și solidaritate militantă dintre cele 
două partide, în interesul celor două 
țări și popoare, spre binele unității 
mișcării comuniste și , muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperialiste.

Conducătorii celor două partide au 
evidențiat că dezvoltarea relațiilor 
politice, economice, tehnico-științi- 
fice și în alte domenii dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Federală a Germaniei, diversificarea 
legăturilor dintre Partidul Comunist 
Român și celelalte forțe politice din 
R.F.G., extinderea raporturilor din
tre organizațiile de masă și obștești 
similare din cele două țări cores
pund intereselor popoarelor din cele 
două țări, cauzei păcii, cooperării și 
înțelegerii în Europa și în întreaga 
lume.

în cursul convorbirilor, cele două 
partide au reafirmat necesitatea in
tensificării acțiunilor clasei munci

locuitorii din zona de nord a Suce
vei, Dărmănești, în orașul Rădăuți 
și alte localități pe care le străbate 
coloana oficială.

Un prim popas se face în comuna 
Marginea, unde tradiția meșteșugului 
olăritului, transmis din tată In fiu, 
se păstrează de peste un mileniu. 
Arta meșteșugarilor populari de aici 
este vestită în întreaga țară și pesta 
hotare. Maiestatea Sa regina luliana 
și ceilalți oaspeți fac o scurtă vizită 
la atelierul în care se făurește cera
mica neagră, unde admiră creațiile 
meșteșugarilor ceramiști, stau de 
vorbă cu ei, interesîndu-se de tradi
țiile acestei arte, îi felicită călduros.

Călătoria continuă într-un peisaj 
de o rară frumusețe, la orizontul că
ruia se profilează puternicele ziduri 
ale mănăstirii-cetate Sucevița, renu
mit monument istoric și de artă. 
Aici, oaspeții sînt întîmpinați de 
Justin Moisescu, mitropolitul Mol
dovei și Sucevei, care le adresează 
un călduros cuvînt de bun sosit.

Se vizitează mănăstirea, ctitorie a 
Movileștilor din secolul al XVI-lea. 
Suverana Olandei admiră picturile 
murale cu scene de o rară frumuse
țe, impresionînd prin realismul figu
rilor, prin referințele la viața țăra
nilor moldoveni, prin policromia lor, 
în care predomină verdele codrilor 
seculari din împrejurimi.

De la Sucevița drumul șerpuiește 
printre Obcinele bucovinene spre o 
altă vestită ctitorie — mănăstirea

Astăzi, în jurul orei 17,45, posturile noastre de radio 
$1 televiziune vor transmite direct de la aeroportul in
ternațional București-Otopeni ceremonia plecării Ma
iestății Sale regina luliana, împreună cu Alteța Sa Re
gală Bernhard, prințul Țărilor de Jos, care, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, au 
iăcut o vizită oficială în țara noastră.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Elene, 
Constantin Caramanlis, va face o vizită oficiala in România

La invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a primului ministru al 
guvernului român. Manea Mănescu, 
președintele Consiliului de Miniștri 

toare, ale maselor populare, ale 
partidelor revoluționare, muncito
rești, democratice, progresiste, ale tu
turor forțelor iubitoare de pace pen
tru realizarea unui regim de secu
ritate și colaborare in Europa, pen
tru rezolvarea pe cale politică a tu
turor surselor de conflict și război 
din lume, pentru abolirea politicii 
imperialiste a colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a fi stă- 
pînul propriilor destine, de a-și ho
tărî soarta de sine stătător, fără nici 
un amestec din afară, pentru pace, 
democrație și progres social.

Cele două partide au exprimat ho- 
tărîrea de a milita și în continuare 
pentru întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, pe baza principiilor definite șl 
în Declarația Consfătuirii partidelor 
comuniste și muncitorești din 1969, și 
au evidențiat necesitatea conlucrării 
și luptei unite pe scară națională și 
internațională a tuturor forțelor pro
gresiste, democratice, antiimperia
liste, pentru triumful în întreaga 
lume a idealurilor de libertate, pace, 
democrație, independență națională 
și progres social.

întilnirea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

Moldovița. Oaspeții au cuvinte de 
admirație pentru frumusețea de ne
asemuit și valoarea inestimabilă a 
decorurilor murale, caracteristice 
școlilor de pictură bisericească din 
Moldova. La mănăstire este admirat, 
de asemenea, jilțul ctitorului acestui 
lăcaș, domnitorul Petru Rareș, care 
se păstrează aici de mai bine de 400 
de ani.

Ultimul monument vizitat este Vo- 
ronețul, capodoperă de artă ridicată 
de Ștefan cel Mare, vestită prin pic
tura și elementele decorative de o 
deosebită valoare istorică și artistică. 
Și aici, admirabilele fresce de pe zi
durile exterioare rețin îndelung aten
ția înalților oaspeți prin tonurile vil 
ale albastrului de Voroneț.

Alături de arta meșterilor decora
tori din trecut, fac faima acestui ți
nut și țesăturile și costumele popu
lare specifice. în dese rînduri. Maies
tatea Sa regina luliana se oprește șl 
admiră portul localnicilor, iar In co
muna Vatra Moldoviței vizitează o 
casă țărănească.

La reîntoarcerea în Suceava, la 
Casa de cultură, oaspeții asistă la un 
spectacol folcloric. Programul, înde
lung aplaudat, a cuprins cîntece șl 
jocuri populare sucevene și din alte 
ținuturi ale țării, ilustrind o imagine 
sugestivă a originalității și frumuse
ții folclorului românesc.

După spectacol, președintele Comi
tetului Executiv al Consiliului popu
lar județean Suceava, Miu Dobrescu, 
a oferit un dineu In onoarea Maies
tății Sale regina luliana și a Alteței 
Sale Regale prințul Bernhard.

Au luat parte persoanele oficiale 
române șl olandeze care au însoțit 
pe suverana Olandei in această vizi
tă. reprezentanți ai oficialităților lo
cale.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat Intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate, Miu Dobrescu și Maiestatea 
Sa regina luliana au rostit scurte 
toasturi.

al Republicii Elene, Constantin Ca
ramanlis, va face o vizită oficială in 
Republica Socialistă România în pe
rioada 26—27 mai a.«.

■.



PAGINA 2 SCÂNTEIA - vineri 16 mai 1975

Pentru ca imaginea vie
să-și sporească forța de convingere

O constatare se impune încă de la 
începutul rîndurilor de față : nu
meroase organizații de partid folo- 

’ sind cu bune rezultate forme și mij
loace consacrate, ale agitației vizua
le nu se mai limitează la acestea, ci 
caută modalități și forme noi, cu o 
forță de înriurire sporită. între aces
tea Cunosc o tot mai largă răspindire 
fotogazetele, * ' " ' ' "* "
fotografice, 
lor.

în timpul raidului-anchetă între
prins In. mai multe județe ale țării 
(a cărui relatare a început intr-un 
număr anterior al ziarului *) s-a 
evidențiat că un mijloc tot mai frec
vent utilizat al agitației vizuale de
vine 
jată de faptul că poate fi 
dintr-o privire, că argumentele pe 
care le conferă nu lasă Ioc inter
pretărilor, fotografia este folosită 
deopotrivă pentru evidențierea expe
rienței fruntașilor, cit și pentru dez
voltarea intransigenței față de nea
junsuri prin ilustrarea, intr-un mod 
extrem de grăitor, a unor lipsuri pe 
care unii, poate, sint tentați să le 
treacă cu vederea.

Am privit împreună cu tovarășul 
Nicolae Țițirigă, secretarul organiza
ției de bază nr. 11 din unitatea I 
a întreprinderii „Textila" din Cisnă- 
die, o fotoanchetă privind modul cum 
este gospodărită materia primă. Mai 
multe fotografii, afișate In văzul tu
turor, la intrarea în unitate, au sur
prins aspecte de risipă, neglijență, 
lipsă de ordine în cele mai „origina
le" ipostaze. Din capul locului se pu
tea distinge critica incisivă adresată 
diferitelor... locuri de muncă.

„Ce-i mai lipsește acestei anchete 
fotografice pentru ca ea să nimereas
că fără ocol în țintă ?“ — l-am în
trebat pe interlocutorul nostru.

Răspunsul a fost concludent : 
„Critica ar fi fost mult mai eficace 

dacă s-ar fi precizat și numele celor 
care sînt răspunzători pentru dezor
dinea care se vede în fotografii".

Cîteva situații întîlnite cu prilejul 
aceluiași raid arată că fotografiile 
pot fi și clare, și expresive, și ope
rativ afișate, dar ele nu pot fi con
siderate ca suficiente — dacă nu se

fotoanchetele, raidurile 
producțiile cinecluburi-

imaginea fotografică. Avanta- 
' " „citită"

*) Vezi „Sclnteia" nr. 10179, din 14 
mai 1975.

caracterizează și prin adresă precisă, 
dacă nu sînt însoțite de o explicație 
clară, de un comentariu corespunză
tor, dacă subiectul lor nu este reluat 
de agitatori, nu este susținut și prin 
alte mijloace ale muncii politice. 
La căminul nr. 2 al Institutului de 
subingineri din Hunedoara, la panoul 
foto de la intrare (de altfel cu inspi
rație intitulat 
casa noastră"), 
prin fotografiile 
prin dezordinea __
camere. în ziua cînd am vizitat cămi
nul, la ora 10,30 dimineața, pentru 
unii tineri în puterea vîrstei. incă 
nu sunase ora deșteptării. „Căminul 
nostru" semăna mai curînd cu un 
azil de odihnă. Cît despre cadrele 
didactice ale in
stitutului, care 
doar in grafice 
fac de serviciu, 
ce să mai vor
bim ? Dar despre 
eficiența foto- 
gazetei ? Și cu atît 
vorbi despre, măsurile luate de 
în drept atunci cînd o asemenea cri
tică justă, tovărășească, ca cea fă
cută prin panoul foto, nu este luată, 
cum se cuvine, în seamă.

Iată și cîteva alte aspecte ale ace
lorași preocupări. Pornind de la ati
tudinea față de muncă a unor tineri 
din Sibiu și de la modul lor de com
portare în societate s-a născut ideea 
filmului de scurt-metraj „Cu ce te 
ocupi dumneata ?“ Filmul folosește 
metoda comparației, prezentînd pe 
unii din cei mai reprezentativi tineri 
din oraș : cel mai bun tînăr strungar 
al țării, cea mai bună filatoare, pro- 
iectanți care concep orașul de mîine, 
studenți fruntași, tineri care prin ac
tivitatea și modul de a trăi se con
stituie în modele pentru cei din jur. 
în contrast, pelicula surprinde pe 
„stîlpii" barurilor și cafenelelor, pe 
oamenii care se sustrag de la muncă, 
se abat de la normele de' conviețuire 
din societatea noastră, sînt purtători 
ai unor deprinderi parazitare. Co
mentariul sobru, competent, a fost 
alcătuit cu sprijinul unor sociologi 
și ziariști și citit de actori ai teatru
lui de stat din localitate.

Dar să punem punct aici „cronicii 
cinematografice" și să menționăm un 
argument concludent pentru folosirea

„Căminul nostru — 
aspectele relevate 

critice erau atestate 
întîlnită în multe

viața de partid
mai puțin putem 

cei

mai frecventă a peliculei în acțiunile 
politico-educative, pentru orientarea 
mai fermă a producției cinecluburilor 
spre filme cu o puternică și 
tematică educativă comunistă, 
să militeze fără echivoc pentru însu
șirea normelor de muncă și viață 
înscrise în Codul etic. Filmul amin
tit a fost prezentat timp de o săptă- 
mină la un cinematograf central din 
Sibiu (împreună cu un film artistic 
de lung metraj destul de neatractiv), 
în acea săptămînă sala a înregistrat 
cifra record de 12 500 de spectatori. 
Filmul a fost apreciat și comentat de 
spectatori cu cele mai diverse „gus
turi" artistice, iar unele instituții și 
întreprinderi, sesizind forța educativă 
a peliculei, au organizat vizionări in 

grup. Pe lingă e- 
fectul produs a- 
supra celor care 
l-au vizionat, fil
mul a avut și in
fluență directă a- 
supra „eroilor" 

mare parte din ei 
producție, alții, de

clară 
care

săi negativi. O 
s-au încadrat în . 
rușine, au părăsit Sibiul — după cum 
ni s-a spus.

Un alt exemplu al eficacității edu
cative a filmului-anchetă care spune, 
fără ocolișuri, lucrurilor pe nume, 
l-am intîlnit la întreprinderea me
canică Mîrșa. Mergind pe urmele 
imaginilor filmate cu cîteva luni în 
urmă, din discuțiile purtate cu 
maiștrii, cu muncitorii am putut con
stata că pelicula care a prezentat 
modul în care sînt folosite mașinile, 
spațiul de producție, cum este utili
zat fondul de timp, precum și alte 
aspecte ale disciplinei și ordinii a 
rămas întipărit în memoria oameni
lor : filmul este mereu evocat și, 
ceea ce reprezintă cel mai important 
efect, a determinat înlăturarea mul
tor aspecte negative ; despre mai 
multi oameni vizați direct ni s-a 
spus că acum sint de nerecunoscut.

Ar putea fi citate numeroase alte 
asemenea fapte. Trebuie să subliniem 
însă că este necesar să se 
o mai mare atenție selectării 
lor care se programează în 
acțiunilor politico-educative, 
că documentarul-anchetă, pentru 
avea eficiență, trebuie să fie 
precis, militant. Experiența arată că 
el își sporește valoarea prin limpezi
mea mesajului transmis, prin clari-

acorde 
filme- 
cadrul 
Pentru

a
clar.

tatea ideilor expuse, condiția esen
țială fiind, desigur, să se bazeze pe 
fapte autentice de viață. Or, din pă
cate, unele pelicule realizate de cine- 
cluburi nu întrunesc asemenea cali
tăți. Poate că în anumite județe ar 
fi necesară o conjugare a preocupă
rilor cinecluburilor sindicale, U.T.C. 
și ale elevilor și o mai consecventă 
îndrumare tematică din partea orga
nizațiilor de partid.

în încheiere, încă un aspect al 
acelorași preocupări. Toți interlocu
torii noștri au subliniat eficiența uti
lizării diapozitivelor, dar au ținut să 
remarce că există anumite greutăți 
în proiectarea lor. La Sibiu, tovară
șul Dumitru Olaru, șeful sectorului 
muncii politice de masă al comite
tului județean de partid, împreună 
cu un colaborator pasionat au reali
zat, după o concepție proprie, pro
totipurile a două proiectoare auto
mate pentru diapozitive. Mai ieftine 
și cu caracteristici funcționale mai 
ridicate decit aspectomatele procurate 
din import ; ușor de manipulat și cu 
un gabarit redus, ele au fost oferite 
secțiilor de propagandă ale comitete
lor municipale de partid din Sibiu 
și Mediaș. Mai mulți activiști de 
partid din județele Baia Mare, Bra
șov, Covasna, Dîmbovița, Prahova, 
care le-au văzut și le-au apreciat 
utilitatea în realizarea unor proiecții 
gen „Reflector local", au făcut de
mersuri pentru procurarea documen
tației în vederea producerii lor pe 
plan local. Dar în mod inexplicabil 
răspunsul la demersuri întîrzie...

Firește, buna organizare, concepe
rea agitației vizuale ca un instrument 
politico-educativ de mare eficiență 
cînd utilizează argumente mereu 
proaspete, concrete, mobilizatoare 
depind in mare măsură de birourile 
și comitetele de partid, de modul 
cum orientează, conduc și sprijină 
această formă atît de importantă a 
muncii politice de masă. Dar despre 
acest aspect al problemei pe care o 
dezbatem, intr-un număr viitor al 
ziarului.

Raid-anchetd realizat de 
Constantin MORARU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii",

LA COMBINATUL SIDERURGIC DIN GALAȚI

în județul Ialomița sînt mari suprafețe amenajate pentru irigat. La I.A.S. Ciulnlța se Irigd plantele furajere (foto
grafia din stînga), în timp ce pe unul din canalele principale de aducțiune, aflat în sistemul Ciulnlța, apa e6te 

dirijatâ spre locurile unde este nevoie de ea (fotografia din dreapta) Foto : E. Dichiseanu

Se apropie secerișul

SÎNT PREGĂTITE MAGAZIILE
PENTRU CEREALE?

Condițiile climatice din această primăvară sînt favorabile dezvoltării cul
turilor păioase. Ploile căzute în ultima perioadă au completat rezervele de 
apă din sol in aproape toate zonele țării și, ca atare, se estimează obținerea 
unor recolte bune. Dar recolta este sigură numai după ce a fost strînsă din 
cimp și pusă la adăpost în magazii. Ce se întreprinde pentru a se asigura 
spațiile de depozitare necesare și care este stadiul pregătirii lor 7 în legătură 
cu aceasta am avut o convorbire cu tov. APOSTOL FLEȘARU, director ge
neral al Centralei pentru valorificarea cerealelor.neral al Centralei pentru valorificarea
— De la început țin să 

că, anul acesta, recoltarea 
lor păioase va începe mai 
decît de obicei. Am luat 
ferme în vederea pregătirii __
me a spațiilor de depozitare. Cen
trala noastră a prevăzut ca, pînă la 
1 iunie, să se încheie repararea, cu
rățirea și dezinfectarea spațiilor de 
depozitare în județele din sudul țării 
și pină la 10 iunie — în celelalte 
zone. Ținînd seama de aceste ter
mene și de data la care sintem, în 
general situația se prezintă satisfă
cător. Astfel, au fost pregătite pen
tru a primi noua recoltă peste 52 la 
sută din spațiile existente în silo
zuri și 57 la sută din magazii, lucră
rile fiind mai avansate in județele 
Constanța, Dolj, Neamț, Teleorman, 
Arad, Olt, Prahova. Totuși, întreprin
derile pentru valorificarea cerealelor 
(I. V. C.) din unele județe — printre 
care cele din Argeș, Botoșani, Buzău, 
Dîmbovița, Galați, Tulcea, Ilfov 
ș.a. — unde există spații de depozi
tare libere, nu acționează cu sufi
cientă operativitate pentru curățirea 
și repararea lor.

de combine șl mijloace de trans
port, ceea ce va reduce perioa
da de recoltare. Ce măsuri s-au 
luat pentru evitarea aglomeră
rilor fi a staționării mijloacelor 
de transport la bazele de recep
ție ?

precizez 
cereaie- 
devreme 

măsuri 
din vre-

O grijă deosebită acordăm pregă
tirii spațiilor de depozitare a semin
țelor, pentru care vor fi rezervate, 
în exclusivitate, cele mai bune ma
gazii. Ținînd seama de condițiile ce 
trebuie îndeplinite pentru asigurarea 
unor semințe de calitate superioară, 
vor fi luate măsuri pentru recepțio- 
narea șl depozitarea acestora pe 
specii, soiuri, categorii biologice și 
furnizori, astfel incit să se evite ori- 
cq amestec.

Concomitent cu pregătirea spații
lor proprii de depozitare ale I.V.C., 
au fost identificate și preluate de la 
alte unități magazii cu o capacitate 
de 82 000 tone. Totuși, spațiile de 
depozitare identificate sint cu mult 
sub necesarijl calculat. De aceea, .. .... nol mfl_ 

în toate

con-
Tot 
fost 
tre- 
des-

sub necesari;! calculat. De 
acțiunea de identificare a 
gazii va 
județele.

trebui să continue

Noile magazii fi 
se construiesc acum,

silozuri, 
vorcare

fi gata la termenele prevăzute?

Experiența unei întreprinderi fruntașe 
demonstrează valoarea inițiativelor 

muncitorești în întrecere
A doua oară consecutiv, colectivul 

Combinatului siderurgic de la Ga
lați a fost distins cu „Ordinul Mun
cii" clasa I. cu Steagul roșu și Di
ploma de onoare pentru locul I o- 
cupat în anul trecut în întrecerea 
socialistă pe țară. Onorați de înalta 
apreciere acordată activității lor. si- 
derurgiștii de aici și-au sporit efor
turile pentru încheierea cu un bi
lanț cit mai rodnic a actualului cin
cinal.

„Bătălia" se dă în multiple direc
ții. Amintim doar trei : ridicarea 
coeficientului de laminate finite 
din tona de oțel, reducerea con
sumului de cocs pe tona de fontă 
și obținerea unei producții de oțel 
cit mal mari, concomitent cu dimi
nuarea consumului de energie elec
trică. gaz metan, gaz de cocs. „în a- 
ceastă angajare de eforturi, ne spu
nea secretarul comitetului de partid 
de pe platforma combinatului, tova
rășul loan Mitică, fiecare inițiativă 
muncitorească în parte și toate la un 
loc sînt. de fapt, surse principale in 
realizarea planului și angajamente
lor". Și nu sînt deloc ușoare sarci
nile de plan din acest an. Cit priveș
te realizarea angajamentelor asu
mate In întrecere, de la începutul a- 
nului siderurgiștii gălățeni au produs 
peste plan mai mult de 19 000 tone 
cocs metalurgic, 14 000 tone fontă, 
21 000 tone oțel, 11 600 tone lamina
te finite pline, 6 500 tone tablă și 
bandă laminată la rece ș.a.

La comitetul sindicatului din com
binat ni s-a spus că in întrecerea so
cialistă sint valorificate multe ini
țiative, dintre care 12 se anunță de
osebit de importante. în cele ce ur
mează ne vom referi la trei dintre 
ele vizînd direct mai buna gospodă
rire a cocsului, a energiei electrice 
șl a metalului.

...Ne aflăm la dispeceratul FURNA
LULUI NR. 3. Maistrul furnalist Toa- 
der Costiuc ne spune că în primul 
trimestru s-a întețit și mai mult 
preocuparea pentru ridicarea efici
enței inițiativei „Fiecare tonă de 
fontă produsă cu 1 kg de cocs sub 
consumul normat". Face o socoteală: 
față de trimestrul I 1974. în perioada 
care a trecut din acest an, copsumul 
de cocs a fost mai mic cu 2,5 la su
tă. Prompt, ing. Ștefan Banu. șeful 
secției furnale, adaugă : „în Ioc de 
1 kg de cocs pe tona de fontă, cit 
ne-arn propus, am economisit de șa
se ori mai mult !“ Iar prim-furna- 
listul Ion Filipoaie este de părere 
că, dacă în continuare se va păstra 
acest ritm de lucru — și așa va fi ! 
— pînă la sfîrșitul anului, angaja
mentul secției va fi depășit de peste 
două ori. Numeroase sint măsurile 
care contribuie la diminuarea consu
mului de cocs. „Prin ridicarea tem
peraturii în caupere Ia 1 150—1 160 
grade, consumul de cocs se va mic
șora și mai mult" — apreciază cau- 
peristul Florea Pîrvu. lată și alte 
căi : îmbunătățirea calității încărcă
turii furnalelor, utilizarea în încăr
cătura furnalelor a peletelor (mine
reuri concentrate), pentru prima oa
ră de la intrarea acestor agregate in

funcțiune ș.a. Efectul tuturor aces
tor acțiuni și măsuri : în 4 luni a c. 
față de consumul planificat, s-a ob
ținut o economie de peste 4 500 tone 
cocs metalurgic.

...OȚELARIA ELECTRICA a com
binatului. La mai puțin de un an de 
zile de la intrarea in funcțiune, cup
toarele produc peste capacitatea pro
iectată. * --■ X
hotărire 
lui de 
putea 
fiecare 
fortului 
nergiei , 
sînt un izvor de rezultate remarca
bile în această direcție", reținem de 
la ing. Ilie Stoica, șeful oțelăriei. 
Sporirea capacității cuptoarelor a 
fost urmată îndeaproape de reduce
rea duratei de elaborare a șarjei cu 
circa două ore. S-au cîștigat astfel 
energie electrică și timp pentru 
elaborarea a încă unei șarje în fie
care zi.

Un alt exemplu : ajustarea zidă
riei cuptoarelor durează acum numai 
zece minute. în loc de 30 minute .cit 
dura în urmă cu cîteva luni. în acest 
fel se micșorează simțitor pierderea 
de căldură din cuptor, economisin- 
du-se implicit energie electrică.

— Astfel, s-a economisit, numai în 
primul trimestru din acest an, 
3 212 MWh, ne 
Ștefan Szekely, 
care norma de < 
simțitor (cu opt 
anul trecut.

Mai notăm că L.
s-a realizat o economie de 4 kg elec- 

. trozi pe tona de oțel, față de ultimul 
trimestru din 1974. Pe întregul an 
se prevede înregistrarea unei econo
mii de 560 tone electrozi (in compa
rație cu consumul de anul trecut), 
cantitate care poate servi la fabri
carea a 6 200 tone oțel, electric. De 
un timp, la oțelăria electrică gălă- 
țeană se aplică și o altă măsură : 
recondiționarea lingotierelor uzate. 
Calculele preliminare arată că anual 
se vor obține astfel însemnate eco
nomii de metal, in valoare de mi
lioane lei. Recondiționarea lingotie
relor se înscrie, de fapt, în efortul 
general al colectivului combinatului 
pentru economisirea metalului. Ini
țiativa „Fiecare tonă de laminate 
cu un consum minim de metal" a 
fost lansată în urmă cu doi ani de 
către colectivul de la laminorul de 
benzi la cald, acum fiind generali
zată în întregul combinat. Anul a- 
cesta, de pildă, gradul de scoatere a 
laminatelor finite din tona de oțel 
este cu 1,13 la sută mai mare decît 
anul trecut. Prezentăm cîteva măsuri 
care duc direct la obținerea acestui 
rezultat : creșterea ponderii sleburi- 
lor lungi, ceea ce asigură formatul 
optim din punctul de vedere al în
călzirii. cît și micșorarea dimensiunii 
șutării în timpul laminării, respecta- - 
rea graficului de mișcare a garnitu
rilor intre oțelăria nr. 1 și laminorul 
slebing ș.a.

„.Cine sînt autorii acestor iniția-

în oțelărie se acționează cu 
reducerea consumu- 

electrică. „N-am
pentru : 
energie

preciza ce eficientă are
măsură in ansamblul e-

pentru economisirea e-
electrice. Dar toate la un loc

tive ? „Autorii" !? se mira cineva. 
Păi, autorii sintem toți cei de aici. 
Este adevărat, cuiva i-a venit la un 
moment dat o idee, dar ea a fost 
împărtășită aproape simultan, pre
luată, perfecționată și adaptată, in
cit inițiativa respectivă a devenit un 
bun comun. O aplicăm, o îmbunătă
țim. o prezentăm și altora din com
binat, din alte unități siderurgice.

De fapt, este vorba de o amplă ex
periență, de real interes pentru 
multe alte întreprinderi, oferită de 
autorul ei — colectivul marii cetăți 
de foc de la Galați.

Sever UT AN 
Dan PLAEȘU

— în cea mai mare parte, da. Ca 
urmare, față de anul trecut, capaci
tatea spațiilor de depozitare va 
crește cu 557 800 tone. Pe unele șan
tiere, însă, lucrările nu se înscriu în 
grafice. Cele mai mari rămîneri în 
urmă în ce privește construirea noi
lor spații se constată la Costești, 
Sibiu. Codlea ș.a. După apre
cierea noastră, rezultă că nu vor fi 
date în folosință la termenele stabi
lite spații de depozitare cu o capaci
tate de 216 000 tone dacă nu se vor 
lua măsuri de intensificare a lucru
lui pe șantiere. Subliniez că, în cele 
mai multe cazuri, nu e vorba de 
lipsa materialelor de construcție, ci 
de slaba organizare a muncii pe 
șantiere. De aceea, este necesar ca 
întreprinderile beneficiare, împre
ună cu cele de construcții să reana- 
lizeze graficele de execuție și să ia 
măsuri energice pentru a fi date în 
folosință cit mai multe capacități de 
depozitare pînă la începerea recol
tării. De asemenea, organele locale 
au datoria să sprijine acțiunea de 
identificare a spațiilor apte pentru 
depozitarea cerealelor pe o perioadă 
scurtă.

— Anul acesta, unitățile agri
cole de stat fi cooperatiste vor 
dispune de un număr mai mare

— Ne preocupă In mod deosebit 
corelarea posibilităților de descăr
care și inmagazinare a produselor cu 
ritmul de recoltare. Cu atît mai 
mult, cu cit noile combine „Gloria", 
pe care le primesc S.M.A. și I.A.S., 
sînt prevăzute cu buncăre, iar trans
portul cerealelor din cimp se face 
în vrac, sistem mai puțin folosit 
pînă acum. De aceea, au fost luate 
măsuri pentru extinderea mecaniză
rii la operațiile de preluare și efec
tuarea condiționării produselor, 
comitent cu recepționarea lor. 
pentru grăbirea lucrărilor, au 
amenajate în plus, față de anul 
cut, încă 53 puncte fixe pentru
cărcarea mecanizată a mijloacelor 
de transport, ceea ce înseamnă că, 
zilnic, se pot primi suplimentar 
14 000 tone produse. Datorită noilor 
investiții efectuate, bazele de recep
ție au posibilitatea să primească 
mecanizat, în circa 20 de zile, în
treaga producție de cereale prevăzu
tă. Se vor lua măsuri ca și la ma
gaziile fără mijloace de mecanizare 
să se amenajeze buncăre de primire 
și relee de utilaje, astfel Incit să se 
asigure recepționarea produselor In 
același ritm cu transportul din 
cîmp.

Concomitent, acordăm atenție pre
gătirii utilajelor și instalațiilor fixe șl 
mobile de uscare, pentru a putea in
terveni operativ în cazul cind unele 
loturi de produse vor avea o umidi
tate peste limitele admise. Este bine, 
Insă, ca și unitățile agricole să or
ganizeze puncte pentru zvîntarea la 
soare a cerealelor cu exces de umi
ditate, precum și pentru eliminarea 
corpurilor ușoare și a plevei prin 
vînturare. Sînt măsuri care — pe lingă 
avantajele nete ale valorificării su
perioare a produselor — vor duce 
la descongestionarea punctelor de 
descărcare din bazele de recepție ; 
în plus, unitățile vor putea beneficia 
și de unele subproduse care pot fi 
folosite în furajarea animalelor. Nu 
ne îndoim că unitățile agricole se 
vor preocupa de livrarea unor pro
duse de calitate superioară. Și pen
tru aceasta este necesar să se asi
gure o bună reglare a combinelor, 
iar recoltarea să înceapă de pe par
celele cu gradul cel mai înaintat de 
maturizare.

Convorbire consemnată de 
Ion TEODOR

PRODUSE LA EXPORT PESTE PLAN
Centrala industriei de metale ne

feroase și rare din Slatina iși rea
lizează și iși depășește ritmic sar
cinile de plan la toți indicatorii. O 
bună parte din produsele fabricate 
în unitățile centralei sint livrate 
pe piața externă. în primele 4 luni 
din acest an, întreprinderile din 
cadrul centralei și-au depășit sar
cinile la export cu peste 13 milioa
ne lei valută. De remarcat că pe

ansamblul centralei s-a realizat 
pină acum 40 la sută din sarcinile 
anuale de export. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de colec
tivele de la întreprinderile de alu
miniu și de prelucrare a aluminiu
lui din Slatina și de Ia întreprin
derea „Neferal" din București. (E- 
milian Rouă, corespondentul „Scln- 
teii").

MAREA NEAGRĂ 
E ALBASTRĂ

dfn acest 
spune maistrul 
în condițiile în 

consum s-a redus 
la sută) față de

in trimestrul trecut

Măsurile luate de Comandamen
tul județean Constanța pentru pro
tecția mediului înconjurător — în 
spiritul Legii nr. 9 din 1973 — dau 
rezultate. Toți comandanții de nave 
românești, piloții avioanelor care 
survolează perimetrul litoralului și 
comandanții ambarcațiunilor grăni
cerești au fost instruiți să semnale
ze „Navromului" orice sursă de 
poluare observată în largul mării 
sau in apropierea litoralului, imbu- 
nătățindu-se astfel sistemul infor
mațional în acest domeniu. Conco
mitent,
intervenție 
Institutul 
realizat un 
luant, stoc
intrarea în producție a stației de 
praf „Petrofob". De asemenea, pen
tru utilizarea acestuia în interven
ții a fost nominalizată o întreagă 
flotilă de șalupe rapide, bărci și 
șalande. Recent, la danele petro
liere a fost dat în folosință un re
zervor
tone, în care navele deversează re
ziduurile petroliere, care sînt aici 
decantate și recuperate. în plus, 
pentru ca Marea Neagră să-și păs
treze albastrul pur, orice neglijențe 
din partea
străine care au drept efect po
luarea sînt sancționate de către 
căpitănia portului. Puritatea apelor 
marine și frumusețile litoralului 
românesc dispun, deci, de o pro
tecție exigentă.

AERUL SĂVINEȘTIULUI 
ȘI-A RECÎȘTIGAT 

PURITATEA

ră economisirea a circa 12 000 tone 
combustibil convențional pe an.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

APA BUNA PENTRU PEȘTI 
LA CĂLDĂRUȘANI

s-au creat și mijloace de 
in cazuri de necesitate, 
de cercetări marine a 
stoc de material depo- 

ce va fi mărit odată cu

cu o capacitate de 10 000

echipajelor navelor

George MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii'

Pînă nu de mult, prin natura 
procesului de producție, platforma 
chimică Săvinești evacua zilnic în 
atmosferă, prin ardere, mii de 
metri cubi de gaze reziduale, cu o 
concentrație mare de substanțe 
nocive.

CRAIOVENI CERTAȚI 
CU... COPACII

Strada Lomonosov din Craiova — 
ne scrie profesorul Virgil Andro-

Lacul Căldărușani, monument 
naturii în vecinătatea Capitalei, 
va mai fi poluat. La crescătoria 
porci din Periș — ce periclita pînă 
nu de mult Snagovul, iar In ultimii 
doi ani apele lacului Căldărușani — 
Se realizează însemnate investiții 
pentru creșterea capacităților la

al 
nu 
de

PROTECȚIA MEDIULUI 
PROTECȚIA VIEȚII 

Note privind aplicarea legii

cascadă de acumulări care primă
vara se umplea cu apă ce era folo
sită pentru piscicultura și irigarea a 
aproximativ șase sute de ha ogoare 
riverane. De mai multă vreme în
coace însă, schela de extracție Vi
dele, care reinjecta apele sărate de 
zăcămînt, le dă acum drumul in 
cantități din ce în ce mai mari pe 
Valea Milcovățului, uneori împreu
nă cu produse petrolifere. Fără a- 
vizul organelor de gospodărire a 
apelor și contrar prevederilor în 
vigoare, unitatea respectivă a con
struit un baraj cu separator de 
produse petrolifere. Acumulările 
s-au degradat iar de pește sau iri
gații nici vorbă nu mai poate să 
fie. de cînd pe Valea Milcovățului 
curge „saramură". Cooperatorii din 
zonă se întreabă : cînd vor putea 
iriga din nou cîmpurile ?

CONSTRUCTORII
SĂ-ȘI REPARE 

NEGLIJENTA

A

Un grup de specialiști ai Combi
natului de fire și fibre sintetice a 
studiat îndelung această problemă 
care, în cele din urmă, s-a soldat 
cu o soluție deosebit de eficientă. 
Astfel, ei au conceput și realizat o 
instalație proprie prin intermediul 
căreia gazele reziduale nu mai sint 
eșapate în atmosferă, ci sint captate 
și dirijate spre centrala electrică 
de termoficare, fiind utilizate drept 
combustibil. „Ideea centrală de la 
care s-a pornit această acțiune — 
ne spunea ing. Florin Buruiană, in* 
giner-șef coordonator al combina
tului — a fost aceea de a depolua 
atmosfera. Iată că aerul Săvineștiu- 
lui și-a recîștigat puritatea". Mate
rializarea acestei idei are și o mare 
eficientă economică. Gazele rezi
duale recuperate și folosite în cen
trala electrică de termoficare asigu-

nescu — 
frumoase 
străjuită 
seculari, 
locatari
„dintotdeauna așa i-am pomenit'.'. 
De un timp încoace însă, unii cetă
țeni lipsiți de dragostea pentru 
frumos și natură și-au permis să 
reteze nemilos coroana unora din
tre copaci pentru a nu le umbri... 
ceapa................................. “
și-au 
apoi, 
meni, 
vorba
lor cu nr. 77. 85, 87. 91, 93. Ar fi 
bine dacă organele municipale sau 
județene i-ar trage la răspundere 
și ar lua măsuri pentru prevenirea 
unor astfel de fapte.

este una din cele mai 
străzi ale orașului, fiind 

de ambele părți de pomi 
Chiar și cei mai bătrini 
ai acestei zone spun că

și usturoiul din grădină. Alții 
permis întîi să-i ciopirțească, 
văzind că nu intervine ni- 
le-au scos și rădăcinile. Este 
de copacii din dreptul case-

stația de epurare a apelor. La fi
latura Balotești a intrat în funcțiu
ne o stație de epurare. La spitalul 
din Balotești, de asemenea, se con
struiește una. în felul acesta, cele 
două cursuri de apă, Cociovaliștea 
și Vlăsia, nu vor mai aduce rezi
duuri nocive în acest lac. în pre
zent, aici se execută un studiu ba- 
timetric (al adîncimilor) completat 
de cercetări privind natura și evo
luția depunerilor.

„SARAMURĂ" 
PE MILC0VĂȚ

Milcovățul — un curs modest 
apă din județul Ilfov, care 
vară de vară

de 
seca 

a fost Înzestrat cu o

întreprinderea textilă „Dunărea
nă" din Giurgiu a fost înzestrată 
încă din anul 1973 cu o stație de 
epurare, de mare capacitate, dotată 
și cu metantancuri pentru stabili
zarea nămolurilor rezultate. Mal 
multe cuptoare au fost prevăzute 
cu instalații care să permită utili
zarea energetică a metanului rezul
tat din tratarea nămolurilor. To
tuși, investiția (scumpă, de multe 
sute de mii de lei) nu funcționează 
datorită unor neetanșeități apărute 
din neglijența constructorilor. Re
zultatul : nămolurile provenite din 
stație degajă un miros urit, care se 
simte nu numai in zona întreprin
derii, ci și in cartierele învecinate 
ale orașului. Pe cind măsuri ferme, 
pentru înlăturarea neajunsurilor ?

AI. PLAIEȘU
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VIZITA DE LUCRU ft TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU Lfl TULCEA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului^ Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena Ceaușescu au făcut, în cursul 
zilei de joi, 15 mai, o vizită de lucru în județul Tulcea. In 
această vizită, secretarul general al partidului a fost înso
țit de tovarășii Manea Mănescu, Gneorghe Oprea și de 
miniștrii Neculai Agachi, loan Avram și Teodor Coman.

Locuitorii vechii localități dobro
gene, unul din importantele orașe- 
porturi, care, ca atîtea alte centre 
ale țării, cunoaște astăzi o viguroasă 
dezvoltare, au trăit cu intensitate 
bucuria reintilnirii cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Urmînd recomandările făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in tim
pul vizitei din august 1971. oamenii 
muncii din Tulcea au materializat, în 
acest răstimp, un uriaș volum de in
vestiții, construind obiective econo
mice de primă importanță ale indus
triei și agriculturii noastr'e, înălțind 
numeroase edificii sociale, care au 
adus modestei așezări de la porțile 
Deltei atributele unui modern cen
tru urban.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a constituit un nou 
prilej de analiză a muncii desfășurate 
pentru realizarea cincinalului înainte 
de termen. Totodată, ea a prilejuit un 
amplu dialog al secretarului general 
al partidului cu colectivele de mun
citori, tehnicieni și ingineri din ju
dețul Tulcea pe temele prezentului 
și viitorului economic și social-cul
tural al acestui înfloritor colț de țară, 
în cadrul căruia au fost relevate po

Pe platforma industrială a orașului
De-a lungul întregului traseu, spre 

noua platformă industrială a orașu
lui, pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu îl parcurg într-o mașină 
deschisă, printr-un adevărat culoar 
viu, ca și in unitățile vizitate, mul
țimea aplaudă cu entuziasm, scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu 
și poporul", manifestindu-și și in 
acest fel mulțumirea și satisfacția de 
a-1 primi din nou in mijlocul lor pe 
secretarul general al partidului.

Vizitind principalele trei obiective 
ale marii platforme industriale din 
vestul orașului — uzina de alumină, 
întreprinderea de feroaliaje și viito
rul șantier naval — secretarul gene
ral al partidului examinează, îm
preună cu oamenii muncii, cu mi
niștrii de resort, cu specialiștii cen
tralelor de profil și unităților de aici 
problemele sistematizării întregii zo
ne pe principii care să asigure o 
înaltă eficiență activității economice.

In fața unor machete amplasate m 
incinta întreprinderii de alumină, 
gazdele informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu despre stadiul ac
tual de dezvoltare a platformei. 
Acest prim obiectiv, pe care secreta
rul general al partidului l-a vizitat 
in momentul cînd construcția lui 
era abia la început, funcționează 
acum din plin.

Examinînd cu atenție situația con
cretă de pe teren, secretarul general 
al partidului cere ministrului de re
sort, proiectanților și beneficiarilor 
viitoarelor obiective care se vot ridi
ca aici în scopul sporirii producției 
de alumină să reexamineze studiile 
tehnico-economice în scopul unei ren
tabilități ridicate, să întocmească pro
iecte pe baza cărora noile instalații și 
construcții să poată fi amplasate în 
actualul perimetru al întreprinderii.

Acolo unde se va înălța șantierul 
naval tulcean

Din punctul numit de localnici 
Dealul Taberei, cotă care oferă o pri
veliște de ansamblu asupra locului 
unde va fi amplasat șantierul naval 
— zonă inundabilă, nefertilă, din 
imediata apropiere a Dunării — to
varășul Nicolae Ceaușescu a analizat 
planul general al acestui important 
obiectiv. Șantierul de la Tulcea este 
profilat pe construcția și reparația 
de nave pentru pescuit oceanic — 
unicul de acest gen din țară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de soluțiile 
constructive și tehnologice ce vor fi 
utilizate în noul șantier, obiectiv 
înscris in programul prioritar de dez
voltare și modernizare a construc
țiilor navale din țară. Se arată că 
aici au fost prevăzute soluții in
genioase. moderne, cu ajutorul căro
ra operația de lansare a unei nave 
sau de ridicare pentru reparații 
va dura numai 15—20 de minute. 
Secretarul general al partidului, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului cercetează cu o deosebită 
atenție fiecare obiectiv din machetă, 
solipită proiectantului-șef, conduce
rii centralei industriale și ministru
lui de resort explicații privind uti
litatea sa, rolul în procesul tehnolo
gic de ansamblu al construcției na
velor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
face și aici observații cu privire la 
folosirea terenului, precum și la a- 
numite construcții componente aie 
șantierului, la amplasarea și organi
zarea lor intr-un flux tehnologic cit' 

sibilitățile de imbunătățire. în con
tinuare, a întregii activități, pentru 
înfăptuirea marilor obiective înscrise 
în documentele celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.

Sosirea secretarului general al 
partidului pe aeroportul orașului 
este intîmpinată cu puternice urale 
și aclamații de mulțime. Exprimind 
sentimentele tuturor locuitorilor de 
pe meleagurile tulcene, tovarășul Ion 
velișcu, prim-secretar al Comitetu
lui . județean Tulcea al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular județean, 
a urat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți oaspeți, un călduros bun 
venit.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu trece în re
vistă garda de onoare alcătuită din 
detașamente de marinari, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire militară a tineretului.

Un grup de pionieri oferă tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți conducă
tori de partid și de stat, buchete de 
flori. Tnalții oaspeți sînt invitați să 
guste din tradiționala pîine și sare.

fără a mai ocupa suprafețe aflate in 
afara incintei unității. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă, tot
odată, ca și noile baterii de autoclave 
care se vor monta aici în curînd să 
fie amplasate în imediata vecinătate 
a liniilor similare existente, pentru 
a se obține, și în acest fel, o mai 
mare densitate a construcțiilor pe te
ren.

în același spirit analitic, concret, 
de confruntare a machetelor și pro
iectelor cu realitatea de pe teren, a 
decurs și vizita la întreprinderea de 
feroaliaje, care va livra marilor ce
tăți siderurgice ale țării produse ne
cesare elaborării oțelurilor aliate și 
înalt aliate. Amplasarea acestui obi
ectiv la Tulcea prezintă avantaje de 
necontestat : transportul ieftin și les
nicios al materiilor prime pe Dunăre, 
folosirea în comun cu celelalte între
prinderi de pe platformă a unor in
stalații utilitare, existența în apro
piere a unor materiale ce se vor ex
trage din exploatările miniere tulce
ne.

Și aici, secretarul general al parti
dului a făcut o serie de observații 
critice, scoțînd în evidență necesita
tea gospodăririi cit mai judicioase a 
terenurilor și a fondurilor alocate 
pentru înălțarea noilor obiective, ela
borării unor proiecte care să con
ducă la organizarea rațională a flu
xului tehnologic, la evitarea oricărei 
risipe de energie sau materii prime, 
în lumina acestor necesități ma
jore, menite să asigure creșterea e- 
ficienței economice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se reconsidere 
amplasarea unor obiective prevăzute 
în planurile de perspectivă și să se 
coreleze proiectele de dezvoltare a 
tuturor unităților din zona întregii 
platforme.

mai eficient. Cercetind cu ochi de 
bun gospodar fiecare porțiune de 
teren din această zonă pînă acum 
inundabilă, care trebuie valorificată 
cu chibzuință și eficiență, secretarul 
general al partidului subliniază că, 
prin reamplasarea unor obiective ale 
șantierului, prin folosirea integrală 
a fiecărui metru pătrat de teren, aici 
mai poate fi amplasată o întreprin
dere constructoare de utilaj chimic 
și metalurgic. în același context re
comandă ca in locurile de unde se 
excavează rocă pentru umplerea 
platformei șantierului naval să fie 
amenajate terase care în viitor Să 
poată fi folosite pentru amplasarea 
unor noi unități sau în alte scopuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
ea uzina constructoare de utilaje și 
șantierul naval să constituia, o sin
gură întreprindere. în privința șan
tierului naval recomandă proiectan- 
ților să conceapă o singură hală mo
nobloc, in care să se execute atît 
operațiile de debitare a tablei, cit și 
cele de construcție, asamblare și ar
mare a navelor — soluție mult mai 
eficientă și mai puțin costisitoare,

Sintetizind observațiile referitoare 
la construcția unităților din zona de 
vest a municipiului Tulcea, secreta
rul general al partidului arată că 
este necesar să fie sistematizată în
treaga platformă, pentru toate obiec
tivele să existe servicii comune de 
alimentare cu apă, energie electrică, 

cale ferată, anumite depozite și alte 
utilități.

în vederea asigurării unei mai 
bune coordonări a activității de în- 
făptuire a marilor obiective prevă
zute a se realiza în municipiul Tul
cea in viitorul cincinal. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat ca în

0 deosebită atenție dezvoltării
edilitar-gospodărești (Urmare din pag. I)

Aria dialogului pe care secretarul 
general al partidului. l-a avut cu fău
ritorii de bunuri materiale de pe 
aceste meleaguri a cuprins, în ace- 
•lași timp, aspecte ale dezvoltării e- 
dilitar-gospodărești a orașului Tul
cea. ale modului In care dotările so
ciale și culturale răspund cerințelor 
materiale și spirituale crescînde ale 
cetățenilor.

în discuția desfășurată în timpul 
vizitării modernului spital județean, 
dat . în folosință cu aproape doi ani 
mai devreme, au fost abordate pro
bleme de strictă actualitate.' legate 
de sistematizarea orașului in confor
mitate cu exigențele impuse de dez
voltarea sa economică și, în același 
timp, de necesitatea ridicării perma
nente a nivelului de trai al oameni
lor muncii din această parte a tării.

Admirind noua clădire a spitalu
lui, ridicată pe șase niveluri, ce do
mină o parte a orașului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere edililor locali 
să întocmească schița de sistematiza
re a cartierului respectiv care 
să prevadă, construirea unor blocuri 
moderne, a căror arhitectură să 
înglobeze armonios noul edifi
ciu spitalicesc. Atrăgînd atenția 
că în jur se mai află încă clă
diri necorespunzătoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază că se 
impune demolarea acestora și ridi
carea unor construcții confortabile, 
care să fie puse la dispoziția cetățe
nilor. în același timp, secretarul ge
neral al partidului cere reprezentan
ților organelor locale să fie studiată 
cu atenție problema demolărilor, pen
tru a se menține fondul locativ care 
corespunde nevoilor de confort ale 
populației. Să faceți un oraș fru
mos. subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ale cărui clădiri să se re
marce printr-o linie arhitectonică 
modernă, originală.

în acest cadru se relevă efortul pe 
care statul l-a făcut pentru dezvolta
rea orașului Tulcea, care ’n perioada 
anilor 1971—1974 s-a îmbogățit cu 
peste 3 000 de noi apartamente și 
a cărui zestre edilitară va crește în 
anul acesta cu încă 1 500 apartamen
te. Reținînd acest aspect, secretarul 
general al partidului recomandă ce
lor prezenți să facă din Tulcea unul 
din cele mai frumoase orașe ale țării.

în continuare, tovarășul Nicolae

Vibrantă expresie a sentimentelor 
de dragoste și stimă față de < 
secretarul general al partidului

Momentul culminant al vizitei de 
lucru l-a constituit intîlnirea secre
tarului general al partidului cu locui
torii orașului, care s-au adunat cu 
toții, tineri și vîrstnici, în centrul 
municipiului, .în fața sediului comi
tetului județean de partid, unde au 
salutat cu deoseoit entuziasm pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe cei
lalți tovarăși din conducerea partidu
lui, dind glas și cu acest prilej sen
timentelor de profundă stimă, dra
goste și mulțumire pe care le poartă 
secretarului general al partidului 
pentru activitatea sa neobosită pusă 
in slujba propășirii întregii noastre 
țări, fericirii și bunăstării poporului 
român.

Exprimind aceste sentimente, pri
mul secretar al Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R. a rugat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să ia cuvintul în 
cadrul acestei spontane adunări 
populare.

în aplauzele și ovațiile miilor de 
cetățeni, a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cuvîntarea fiind 
urmărită cu deosebită atenție de cei 
prezenți, care, prin îndelungi și re
petate aplauze, prin urale și acla
mații, și-au reafirmat hotărîrea de a 
face totul pentru a transpune In via
ță Programul partidului, hotărîrile 
Congresului al XI-lea, sarcinile și 
indicațiile secretarului general al 
partidului, îndemnurile sale de a 
munci mai bine, de a-și aduce o con
tribuție tot mai mare la edificarea 
socialismului pe pămîntul României.

Făcindu-se "ecoul gîndurilor și sen
timentelor comuniștilor, al tuturor, 
oamenilor muncii din județul Tulcea, 
primul secretar al comitetului jude
țean de partid a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele comitetului județean de partid, 
în numele locuitorilor din județul și 
municipiul Tulcea, să vă mulțumim 
pentru indicațiile primite cu prilejul 
vizitei dumneavoastră, pentru sarci
nile pe care le-ați pus in fața orga

treagă această muncă să fie îndru
mată de tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, împreună cu 
miniștrii de resort, cu birourile co
mitetelor județean și municipal de 
partid.

Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat vizitează 
clădirea spitalului. Secretarul gene
ral al partidului are cuvinte de înaltă 
apreciere pentru modul în care a fost 
conceput, realizat și dotat acest spi
tal. adresind calde felicitări persona
lului medical, precum și edililor ora
șului.

Vizitind citeva saloane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se interesează . de starea 
celor internați, de felul în care sînt 
tratați și îngrijiți. Cei ce-și îngrijesc 
sănătatea aici exprimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu vii mulțumiri pentru aten
ția și grija omenească pe care le ma
nifestă față de ei, pentru urările de 
însănătoșire care le-au fost adresate. 
Pacienții și cadrele medicale țin, tot
odată, să mulțumească secretarului 
general al partidului pentru această 
modernă unitate spitalicească ridica
tă în orașul lor, la indicația sa, dată 
cu prilejul precedentei vizite între
prinse aici cu clțiva ani în urmă.

în cursul vizitei sint înfățișate, în 
continuare, realizările pe tărîm me
dical din întregul județ, precum și 
perspectivele din acest domeniu. Se 
arată că în prezent județul dispune 
de patru spitale, trei policlinici, 54 
dispensare medicale rurale și urba
ne. 20 dispensare de întreprindere și 
școlare, 45 case de nașteri, 22 sta
ționare pentru copii, iar numărul ca
drelor medico-sanitare a ajuns la a- 
proape 1 500.

Luindu-și rămas bun de la cei pre
zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
adresează încă o dată felicitări și suc
cese fn activitatea lor pusă in slujba 
sănătății oamenilor muncii.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, și Ion Ve- 
lișcu, prim-secretar al Comitetului 
județean Tulcea al P.C.R., a conti
nuat, apoi, examinarea sistematizării 
platformei industriale și dezvoltarea 
viitoare a orașului de la bordul unui 
elicopter cu care a survolat amplasa
mentele obiectivelor economice și 
edilitare prevăzute a fi ridicate la 
Tulcea.

nelor de partid, a comuniștilor, a tu
turor locuitorilor acestui județ: Do
rim să asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general, că vom de
pune eforturi susținute pentru a re
aliza sarcinile ce ne revin, că ne vom 
achita cu cinste de încrederea acor
dată de partid, de către dumnea
voastră. (Aplauze, urale, se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R.").

După miting, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o ședință de lucru 
cu biroul comitetului județean de 
partid. în acest cadru, secretarul ge
neral al partidului a indicat măsu
rile care trebuie luate in vederea re
alizării integrale, inainte de termen, 
a prevederilor cincinalului și a pre
gătirii temeinice a infâptuirii sarci
nilor de dezvoltare a economiei tul
cene in anii 1976—1980.

Secretarul general al partidului a 
indicat ca sarcină comitetului jude
țean de partid și ministerelor econo
mice de resort ca. pe baza indicații
lor formulate in cadrul vizitei și șe
dinței de lucru, să elaboreze un pro
gram cu privire la sistematizarea 
zonei industriale șl civice a orașului, 
de modernizare a agriculturii jude
țului, de dezvoltare a celorlalte loca
lități, program care urmează să fie 
supus spre aprobare conducerii de 
partid și de stat.

La ieșirea din sediul comitetului 
județean de partid, tulcenii ii con
duc, intr-o atmosferă entuziastă, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, cu dragos
tea și bucuria nețărmurită căreia 
i-au dat glas pe tot parcursul vizi
tei de lucru in municipiul lor. Secre
tarul general al partidului străbate 
pe jos, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. cu ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, fa
leza Dunării, făcînd recomandări 
privind modul cum trebuie comple
tată armonios frumoasa zonă urba
nistică din noul centru civic al ora
șului.

(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

utilaj chimic și metalurgic, precum 
și să dezvoltăm uzina de alumină 
și celelalte uzine de feroaliaje și 
alte întreprinderi. Sînt obiective 
foarte importante, nu numai pentru 
județul dumneavoastră, dar și pentru 
economia națională. Deci, atenția pe 
care am acordat-o județului și mu
nicipiului Tulcea prin amplasarea a- 
cestor obiective de interes național 
trebuie să primească un răspuns 
ferm din partea comuniștilor, a tu
turor Cetățenilor, prin angajarea lor 
plenară în vederea realizării acestora 
la termen și in cele mai bune con
diții. (Aplauze puternice ; urale ; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul").

Desigur, pe plan județean sînt încă 
multe lucruri de făcut. Trebuie să 
sistematizăm și Sulina și să con
struim un șantier naval ; trebuie să 
ducem la capăt programul de ame
najare a Deltei pentru agricultură, 
pentru piscicultură. Noi avem în ve
dere ca numai de aici, din Delta Du
nării, să primim, anual, în cincinalul 
următor, cel puțin 50 000 tone de peș
te. Deci aveți multe de făcut, tova
răși. (Aplauze puternice, prelungite).

De asemenea, in planul pe județ 
este prevăzută construcția a circa 
13 000 apartamente, din care proba
bil 8—9 mii se vor construi în Tul
cea, de peste trei ori mai mult decît 
s-a construit în cincinalul actual. A- 
ceasta, fără îndoială, că va trebui să 
ducă la construirea unui oraș mo- 

La întreprinderea de feroaliaje sînt discutate soluții constructive

La modernul spital din Tulcea

derri, care, într-adevăr, să fie o In
trare demnă, pe Dunăre, in România. 
(Aplauze puternice ; urale ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.").

Am schițat citeva din obiective 
pentru a se înțelege ce trebuie făcut 
In următoarele luni în vederea unei 
bune organizări și planificări a în
tregii activități. Eu sînt convins că, 
împreună cu comitetul județean și 
comitetul municipal, cu toate colec
tivele de oameni ai muncii, cu toți 
cetățenii, se va reuși întocmirea u- 
nui bun program. Am deplină încre
dere că toți comuniștii și oamenii 
muncii din Tulcea se vor ține și în 
cincinalul viitor de cuvînt și își vor 
îndeplini toate sarcinile. (Aplauze 
puternice ; urale ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Este de la sine înțeles că toate a- 
ceste dezvoltări industriale, construc
ții de locuințe și altele se vor reflec
ta direct in creșterea veniturilor oa
menilor muncii, în ridicarea bunăstă
rii materiale și culturale a tuturor 
locuitorilor din Tulcea, ca de altfel 
a întregului nostru popor. Aceasta 
constituie de altfel obiectivul funda
mental al politicii partidului, esența 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe care o edificăm. (Urale 
puternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul").

Tot ceea ce înfăptuim în România 
socialistă constituie o contribuție im
portantă la creșterea forței socialis
mului, în general, a forțelor păcii și 
progresului din întreaga lume. Vom 
face totul pentru ca, și pe plan in

ternațional, odată cu înfăptuirea 
Programului de dezvoltare economi- 
co-socială stabilit de Congresul al 
XI-lea, să milităm activ pentru a În
tări colaborarea și solidaritatea cu 
toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, pentru o politică de pace — 
aceasta corespunzind attt intereselor 
poporului nostru, cit și intereselor 
întregii omeniri. (Aplauze puternice, 
prelungite ; urale ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Doresc, în încheiere, dragi tovarăși 
și prieteni, să vă mulțumesc pentru 
primirea călduroasă, pentru manifes
tările cu care am fost Intlmpinați în 
municipiul Tulcea. în aceste mani
festări vedem o expresie a încrederii 
în conducerea partidului, în Partidul 
Comunist Român — forța politică 
conducătoare a societății noastre — o 
expresie a încrederii și a susținerii 
ferme de către dumneavoastră, ca de 
altfel de întregul popor, a politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru socialist. (Aplauze înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Vă urez dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului și județului 
Tulcea, succese tot mai mari în în
treaga activitate, multă sănătate și 
multă fericire ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; urale și ovații ; cei pre
zenți la adunare aclamă îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

■» V ZvA-,;. • , ,, f f



PAGINA 4 SC1NTEIA - vineri 16 mai 1975

A
COLETE RĂTĂCITE Primăvara culturală

INTR-UN LABIRINT AL NEPĂSĂRII
Există locuri în care se concen

trează toată sau aparent toată bogă
ția muncii oamenilor. Locuri care 
impun meditația asupra profundei 
răspunderi pe care o avem fiecare 
pentru cheltuielile de energie, de 
inteligență, de resurse, de timp, asu
pra respectului și grijii pe care tre
buie să le nutrim pentru obolul adus 
la patrimoniul muncii comune. Poate 
nicăieri ca in asemenea locuri nu a- 
par atît de convingătoare necesita
tea curgerii ritmice, armonioase a 
fructelor eforturilor umane, cerința 
desfășurării imperturbabile a mare
lui ciclu economic, ideea elementară 
că rostul producției e ca bunurile să 
ajungă cit mai direct și mai opera
tiv la destinatar.

O astfel de zonă o formează trans
porturile feroviare de marfă. Sînt cu
noscute realizările și meritele oame
nilor din acest sector, inclusiv exem
ple de atitudine înaintată, chiar pe 
linia răspunderii menționate, adică 
față de depărtarea fluentă a mărfu
rilor. Aflăm însă uneori și cazuri 
inexplicabile de embolie, de rătăcire 
sau blocare a cite unei cărăușii. Sînt 
anomalii a căror rezolvare ține și de 
o serie de factori tehnico-administra- 
tivi, dar mai adesea de factorul con
știință. Faptele investigate de noi 
pledează pentru mai multă disciplină 
Individuală a muncii, pentru întări
rea răspunderii personale, pentru o 
atitudine mai activă față de respec
tivele atribuții și îndatoriri.

...A fost efectuat un sondaj la 
magazia de mărfuri a stației 
C.F.R. Bacău. Spațiile de depozitare, 
rampele erau pur și simplu sufocate 
de colete. Există containere — cunos
cutele lăzi pe roți, închise, sigilate, 
care poartă număr de-o șchioapă și 
etichetă vizibilă. Un mijloc simplu 
de ambalare a produselor, ce asigură 
o cărăușie sigură spre destinații 
exacte. Rezultatul inventarierii a 
fost însă mai puțin simplu : din 232 
de containere existente în acea zi la 
Bacău, mai mult de jumătate, adică 
139, staționau, zăceau în neregulă, 
întîrziate de la expediere sau de la 
predare. Iar din cele 139, nu mai pu
țin de 85 erau blocate pentru că nu 
se știa de unde vin și unde trebuiau 
să ajungă ; li se rătăciseră actele de 
transport. Pentru o altă categorie de 
transporturi existau acte, dar... nu 
mai existau coletele. Plecaseră. Unde? 
în cel mai fericit caz spre presupu
sele stații de destinație. în sfirșit, in 
28 de situații existau și acte și con
tainere, dar conviețuirea lor dăinuia 
indestructibil de 
zile !

Pînă la a ne 
asemenea cazuri 
se complac în fața lor primii intere-

sați, aceia care, sub denumirea de 
beneficiari, așteaptă de multe ori cu 
nerăbdare un produs ori niște piese, 
sau cei care, sub denumirea de fur
nizori, s-au luptat cu orele și cu mi
nutele ca să realizeze prompt si de 
bună calitate produsele solicitate.

Intîia investigație — întîia surpri
ză : containerul 17 826 era încărcat 
cu obiecte ce ar fi trebuit să le fie 
simpatice feroviarilor — arcuri pen
tru vagoane. în drumul său de la... 
Roșiori la... Pașcani, 17 826 mai avea 
două zile pînă să aniverseze o lună 
de ședere pe rampele stației din... 
Bacău.

— E în tranzit, au motivat repre
zentanții magaziei de mărfuri.

Căutind filiera acestui tranzit de o 
lună de zile, ne-a fost dat să aflăm

lectivele lor de muncă s-au străduit 
să le producă.

Independent de obligația ca grija 
față de avutul obștesc să se manifes- ' 
te cu scrupulozitate, la leu, facem 
precizarea că cele 18 facturi totali
zează nu cițiva gologani, ci 1 251 210 
lei. Deci o valoare importantă, întîr- 
ziată, scoasă din circuitul economic 
normal ; pe de o parte, e vorba de 
bunuri de consum așteptate de cum
părători, iar pe de altă parte, de 
mijloace circulante neinapoiate la 
timp în conturile întreprinderilor.

Am ales factura nr. 285 a între
prinderii „Apollo" București. La data 
de 25 ianuarie a.c. a ieșit pe poarta 
fabricii un transcontainer ale cărui 
dimensiuni standard si a cărui cu
loare roșietică obișnuită nu trădau

Implicații etice pe un itinerar feroviar

(în total)... 574 de
lămuri de ce apar 
ne-am Întrebat cum

că el s-a desprins dintr-un transport 
de șapte containere cu încărcătură 
similară. Șase au ajuns la destinație, 
al șaptelea a fost oprit să-și. facă 
siesta la Bacău. în schimb, gospoda
rii întreprinderii de material rulant 
din Pașcani s-au grăbit, la numai 
două zile după ce coletele plecaseră 
din Roșiori, să plătească valoarea lor 
integrală. Promptitudine meritorie, 
dar inexplicabilă pentru a șaptea 
parte din valoarea transportului pe 
care nu o primiseră. încrederea do
vedită de beneficiari corespunde 
unei dulci împăcări cu gîndul că 
restul produselor vor sosi mai de
vreme sau mai tirziu. „or fi ele pe 
undeva", că doar nimeni nu mănîncă 
arcuri pentru vagoane.

Această abținere de la demersuri 
— care nu face decît să încurajeze 
încurcăturile create uneori pe calea 
ferată — e și mai de neînțeles cînd 
o manifestă cei ce știu cu certitu
dine că au expediat o marfă, dar află 
că ea n-a ajuns la destinație, și care, 
avînd parteneri de oontract mai pu
țin „generoși" decît I.M.M.R.-Paș- 
cani, produc fără să încaseze la timp 
valoarea produselor. Numărăm la în
treprinderea de comerț cu ridicata 
pentru textile si încălțăminte Bacău 
18 facturi refuzate 
mele luni ale : 
neprimirea mărfii, 
fecțille, tricotajele 
tea respectivă au 
Nici unul însă dintre 
nu s-a învrednicit 
situația coletelor; să 
urma lor, să încaseze 
contravaloarea bunurilor pe care co-

plății în pri- 
anului. Motivul : 

. Și totuși, con- 
și încălțămin- 
fost expediate, 

cei 18 expeditori 
să lămurească 
insiste a da de 

mai repede

nicicum comoara dinăuntru. Pentru 
cei ce țin evidența averii întreprin
derii, actele erau însă grăitoare : 
valoarea transportului — 324 000 de 
lei. Ciorapi de damă si bărbătești în 
valoare ' 
cum au

Puțin 
noastră, 
amintitei unități — Teodora Morint 
— a avut ocazia să constate, din în
seși evidențele de a căror ținere și 
utilizare răspunde, că valoarea fac
turii n-a fost, Intr-adevăr, onorată.

— Tocmai ne pregăteam, astăzi, 
să trimitem beneficiarului o... copia 
de pe scrisoarea de trăsură.

Copia scrisorii de trăsură nu poate 
înlocui nici măcar una dintre pere
chile de ciorapi cărora li s-a pierdut 
urma, iar destinatarul transportului 
n-ar fi avut ce face cu ea decît să 
o coase la un dosar cu alte copii si 
cu alte formulare. Un gest concret, 
eficient, de sesizare a serviciului 
desfaceri, de urnire din loc a func
ționarilor, o adresă de trei rînduri la 
gară, n-a trecut nimănui prin minte 
să încerce în atîta vreme de 
exista comunicarea scrisă că i 
portul n-a ajuns unde trebuie.

Nu este numai cazul acestui trans
port. Replici ce denotă aceeași lipsă 
de interes ne-au fost servite și la 
alte întreprinderi : „Ce contează o 
factură-două la cîteva sute !“ sau 
„Se mai întimplă la calea ferată. 
Pină la urmă tot apar coletele". Da. 
Dar pînă să apară trec zile și săp- 
tămini, iar această espectativă vine 
în totală contradicție cu eforturile 
celor care produc bunurile. Ce dra-

de 324 000 de lei. Ei bine, 
plecat, așa s-au rătăcit ! 
surprinsă de descoperirea 
șefa serviciului financiar al

cînd 
trans-

peril de nepăsare se interpun între 
unii funcționari și bunurile cărora 
le țin contul ? De ce se scorojesc 
ambiția lor de proprietari, mîndria 
lor de producători, odată cu manipu
larea hirtiilor ? Pentru că nu se 
realizează în suficientă măsură — 
iar munca de educație rămîne sub 
acest aspect datoare — osmoza dintre 
funcționar și obiectele ce i se încre
dințează, pentru că de la secția de 
producție pînă în biroul adminis
trativ se pierde uneori grija sfîntă 
față de soarta fiecărui produs.

Dar nu toți beneficiarii achită 
mărfurile înainte de a le primi și nu 
toți furnizorii se resemnează să aș
tepte la nesfîrșit ajungerea mărfii la 
destinație. Cel mai adesea, cu ade
vărat răspunzători față de soarta bu
nurilor, ei le reclamă căii ferate.

Cooperativa „Sporul" din Bacău a 
expediat două containere cu plăpu- 
mioare Uniunii județene Dolj a coo
perativelor meșteșugărești. Predarea 
la gară s-a făcut in ziua de 13 de
cembrie 1974. Cum nici după o lună 
de zile plăpumile nu ajunseseră să 
învelească pruncii Craiovei, la data 
de 15 ianuarie 1975 cooperativa a 
adresat o sesizare stației de expedi
ție. A mai trecut o altă lună, dar 
sesizarea n-a primit nici un răs
puns. Am căutat să dăm de urma ei. 
Dar, deși era o hîrtie oficială, sem
nată. stampilată. înregistrată de emi
tent, șefa biroului „neajunsuri co
merciale" — Maria Pîrloagă — n-a 
putut decît să ne dezvăluie o ma
nieră de lucru cel puțin ciudată :

— Sesizarea fiind adusă personal 
de cineva de la „Sporul", n-a mai 
fost înregistrată (?!). întrucît am 
depistat pe rampă (amintim : după 
o lună de întîrziere) cele două con
tainere, am luat măsuri de expedie
re și am răspuns verbal reprezentan
tului furnizorului.

Cit de eficiente au fost măsurile 
și ce acoperă practica răspunsului 
verbal urmat de rătăcirea sesizării 
scrise s-a văzut din rezultatele ori
ginalei rezolvări. După năravul .de 
acum știut, doar unul dintre contai
nere a fost expediat, despărțit bru
tal de fratele său geamăn, rămas pe 
rampe, înghiontit de colo pînă colo, 
pînă ce a fost identificat la sondajul 
amintit. Rezultat și mai concret : 
zloata, înghețul și la urmă ploaia au 
pătruns prin pereții containerului, 
prin învelitorile de polietilenă ale 
produselor, degradînd 
plăpumi. De ce ?

Ar urma să 
acasă la calea 
ceasta într-un

complet 28 de

vedem 
ferată, 
număr

ce se întîmplă 
Dar despre a- 
viitor.

Sergiu ANDON

PRODUCȚIA—timpul de afirmare De la C. E. C

și împlinire a tineretului
în ultimele luni, în Capitală, sub 

coordonarea comitetului municipal de 
partid, s-a efectuat o amplă analiză a 
rezultatelor obținute în acțiunea de 
integrare a învățămîntului cu pro
ducția. Cu acest prilej au fost stabi
lite noi măsuri menite să asigure 
afirmarea mai puternică a activității 
tehnico-productive, ca element ho- 
tărîtor în procesul de instruire a ele
vilor.

Adecvarea pregătirii elevilor din 
școlile generale și licee la specificul 
economiei Capitalei este una din 
direcțiile care stau la baza pregătirii 
tehnico-productive a elevilor din 
școlile bucureștene. Astfel, în funcție 
de profilul întreprinderilor care pa
tronează școlile, 84 la sută din locu
rile de muncă din atelierele-școală 
au fost profilate pentru meserii din 
domeniile prelucrării metalelor, elec
trotehnicii, electronicii, construcții
lor, prelucrării industriale a lemnu
lui și 16 la sută în meserii din do
meniul industriei ușoare și alimen
tare. Tot pe această linie, experi
mentăm în numeroase școli generale 
instruirea a 75 la sută din totalul fe
telor din clasele a VlI-a și a VIII-a 
pe locuri de muncă cu profil elec
trotehnic, electronic, de prelucrare a 
metalelor, urmînd ca, în anul școlar 
viitor, să generalizăm această măsu
ră. Absolvenților liceelor real-uma- 
niste, unde, de asemenea, s-a intro
dus această măsură, li se va înlesni 
astfel adaptarea la cerințele învăță- 
mîntului tehnic superior și integra
rea lor in producția materială.

Ca urmare a generalizării primei 
trepte de liceu, în București au luat 
ființă 20 de licee industriale noi prin 
transformarea unor școli profesio
nale, totalul acestora fiind de 48. 
Conducerile de școli s-au orientat 
spre soluții de dotare și organizato
rice, tinzînd să asigure în atelierele- 
școală condiții de producție similare 
sau cît mai apropiate celor existente 
în întreprinderile unde vor lucra ab
solvenții ca muncitori calificați. Ast
fel s-a dezvoltat sistemul ateliere
lor-școală utilate modern și încăr
cate corespunzător cu producția ne
cesară instruirii elevilor și folosirii 
întregii capacități (liceele industria
le „23 August", chimie 1, confecții tex
tile 1, Liceul de alimentație publică). 
S-au organizat în întreprinderi, se
parat pentru elevi, ateliere sau linii 
tehnologice încadrate cu sarcini pro
prii în planul de producție al unor 
secții de fabricație (unele licee cu 
profil electrotehnic, mecanic sau de 
textile-confecții). S-au preluat de 
către licee unele blocuri de locuințe.

după executarea structurilor de către 
întreprinderile specializate, în vede
rea realizării de către elevi a lucră
rilor de finisaj, instalații etc. (Li
ceul de construcții nr. 1). Pentru 
cele trei licee economice vom înfiin
ța un magazin-școală cu capacitate 
de 250—300 de lucrători operativi în 
care elevii vor lucra ca vinzători.

în etapa actuală apreciem că se 
impun măsuri hotărîte din partea 
ministerelor economice pentru com
pletarea bazei materiale a instruirii 
practice la nivelul existent în liceele 
citate, dar mai ales pentru creșterea 
contribuției întreprinderilor și a cen
tralelor la buna organizare și des
fășurare a practicii elevilor din li-

Experiențe și necesități 
în pregătirea 

tehnico-productivă 
a elevilor

A V

ceele de specialitate. De asemenea, 
considerăm că instruirea tehnico- 
productivă este în continuare sus
ceptibilă de noi îmbunătățiri. Ne-am 
propus, de aceea, să aducem o sea
mă de perfecționări în organizarea 
rețelei de ateliere-școală, sporirea 
eficienței patronării realizate de în
treprinderi, asigurarea cu producție 
a celor aproape 700 000 ore/elev de 
instruire practică-productivă exis
tente în orarul săptăminal al elevi
lor, astfel incit aceștia să lucreze e- 
fectiv 80—90 la sută din timpul pe
trecut în atelier. De asemenea, se 
impun îmbunătățiri în ce privește 
folosirea documentației de exe
cuție la toate locurile de muncă, a- 
plicarea riguroasă a principiilor er- 
gonomiei, sociologiei și pedagogiei 
în conceperea, dotarea și funcționa
rea atelierelor-școală, participarea 
nemijlocită a laboratoarelor de spe
cialitate și a cadrelor didactice la re
alizarea pregătirii practice și pro
ducției în atelierele-școală, dezvolta
rea autoconducerii,

în București au fost create în de
cursul anilor 824 de ateliere-școală 
cu 16 000 locuri de munca, asigu- 
rînd locuri de practică pentru 111 000 
de elevi. Analizele realizate ne arată 
că numărul mare de ateliere distri
buite in toate școlile generale și li-

care, păstrindu-șî 
la C.E.C., doresc să 
aiît de dobîndă, cît

tv
PROGRAMUL I
Teleșcoală.
Telex. 
Emisiune In limba germană. 
Prin munții României.

în jurul orei 17,45, posturile noastre 
de televiziune vor transmite, pe 
programele I șl II, direct de la 
Aeroportul internațional Bucu- 
restl-Otopeni, ceremonia plecării 
Maiestății Sale Regina Iullana, 
Împreună cu Alteța Sa

16,00
17,00
17,05
17,35

__ t______ ___ _____ , Regala 
Bernhard, prințul Țărilor de Jos, 
care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, au 
făcut o vizită oficială in țara 
noastră.

18.15 Imagini din țară.
18,25 Inscripții pe celuloid.
18,50 Tragerea Loto.
19,00 Județele țării pe verticala dez-

voltărli. AZI — județul Mehe
dinți.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Reportaj T : Sirlul la... start. 
Istoria operetei... in personajele 
Iul Paul Abraham din opereta 
„Bal la Savoy".

20,35 Film artistic : „Povestea carne
tului meu de note" — producție 
a studiourilor din R.P. Ungară.

21,40 Parada șlagărelor. Program mu
zical realizat cu participarea so
liștilor studiourilor de televiziu
ne din Bratislava, Sofia, Berlin, 
Moscova, Varșovia. Concert 
transmis prin Interviziune.

22.10 24 de ore.
22,30 închiderea programului.

19.20
19.30 
20.00
20.20

PROGRAMUL n
20.00 Cărți și idei.
20.20 Treptele afirmării. în' ciclul 

..Tribuna tinerilor soliști", vio
lonista Anda Petrovlcl.

20,50 Seară de teatru : „Antlgona" de 
Sofocle.

22.20 Muzică ușoară.
22,30 închiderea programului.

ceele real-umaniste nu permite o pa
tronare eficientă din partea între
prinderilor și organizarea activității 
practice în sistem industrial. Studiile 
de rețea au condus la o nouă so
luție organizatorică, care constă în 
proiectarea unor ateliere speciale de 
lucru manual pentru clasele I—IV, 
concentrarea atelierelor-școală des
tinate practicii elevilor din clasele a 
V-a și a Vl-a pe grupe de școli a- 
propiate, reducind numărul acestora, 
și reamenajarea atelierelor pentru 
practica elevilor din clasele a Vil-a 
și a VIII-a și din anii I—IV de liceu 
real-umanist în 38 de centre de ate
liere interșcolare, fiecare din ele pa
tronat de către o mare întreprindere 
din zonă și profilat corespunzător 
specificului acesteia. Condițiile con
crete din Capitală au permis ca în 
fiecare centru să organizăm ateliere 
de mașini-unelte, lăcătușerie-ajustaj, 
electrotehnică, sudură și, după nevoi, 
timplărie industrială, confecții-tex- 
tile, țesut și altele.

Pînă în prezent au fost organizate 
13 asemenea centre, iar în cursul a- 
cestui an se vor amenaja încă 14, 
din care pentru 8 s-au și încheiat 
convenții ferme cu întreprinderile 
sau centralele care le vor patrona. 
Corespunzător programului stabilit, 
pină în 1977 se va realiza întreaga 
rețea de centre de ateliere inter
școlare necesare instruirii acestor 
categorii de elevi.

Ca o consecință firească a organi
zării practicii tehnico-productive a 
elevilor în sistem industrial au apă
rut necesitatea și posibilitatea intro
ducerii planului de producție ca in
strument de organizare a acestei la
turi a procesului instructiv-educativ. 
Școlile bucureștene și-au propus să 
realizeze în anul 1975 peste 138 mi
lioane lei producție, contribuția ho- 
tăritoare avind-o liceele industriale 
și școlile profesionale (125 milioane). 
Realismul sarcinii asumate este ates
tat de faptul că în primul trimestru 
al anului s-au realizat 42 milioane 
lei producție-marfă și prestări de 
manoperă, depășindu-se planul sta
bilit.

Consultările cu numeroase 
din școli și întreprinderi 
condus Ia concluzia că 
procesului de integrare a învăță
mîntului cu producția 
imprimarea unui caracter ferm obli
gațiilor reciproce asumate de școa
lă și întreprindere, iar forma cea 
mai eficientă de materializare a a- 
cestor obligații ar fi cuprinderea 
producției realizate în centrele de 
ateliere interșcolare și în atelierele- 
școală ale liceelor industriale, în 
planurile de producție ale întreprin
derilor sau centralelor care le pa
tronează, într-un capitol separat de
numit „Producție ateliere-școală". 
Tot pe această cale ar urma să se 
asigure și baza tehnico-materială și 
asistența de specialitate necesare in
struirii temeinice a elevilor și reali
zării planului de producție. Se simte, 
de asemenea, nevoia unor măsuri 
care să conducă la îmbunătățirea 
pregătirii practice și metodice a ab
solvenților liceelor pedagogice, ai u- 
niversității și ai altor institute care 
pregătesc cadre didactice.

După cum se vede, în fața școlii 
noastre stă în continuare un amplu 
program de instrucție și educație a 
tinerei generații. Calea ducerii sale 
Ia bun sfirșit o aflăm în împletirea 
organică a teoriei cu practica de 
transformare a fiecărei unități șco
lare intr-o unitate de învățămînt și 
de producție.

cadre 
ne-au 

adîncirea
necesită

Vasile PRICEPUTU 
inspector general 
al Inspectoratului școlar 
al Capitalei

începe cea de-a treia 
ediție a „Primăverii 
culturale bucureștene". 
Programînd un amplu 
dialog cu publicul, 
concretizat în peste 
200 de acțiuni la care 
își vor da concursul 
toate instituțiile și așe- 
zămintele culturale șl 
artistice din Capitală, 
această manifestare se 
Înscrie ca un eveni
ment de primă însem
nătate în viata spiri
tuală a orașului. A- 
genda actualei „Pri
măveri" prevede pen
tru ziua inaugurală 
(luni, 19 mai) o suită 
de simpozioane, întîl- 
niri cu activiști de 
partid și de stat, oa
meni de artă și cul
tură, concursuri și 
spectacole dedicate 
fruntașilor în produc
ție. Consacrată cărții, 
ziua de marți progra
mează o serie de ex
poziții de carte social- 
politică și științifică.

Ziua a treia, rezer
vată iubitorilor celei 
de-a șaptea arte, in-

bucureșteană
elude avanpremiera 
filmului românesc „O- 
rașul văzut de sus", 
dezbaterea pe tema 
„Imaginea femeii în 
filmul românesc con
temporan" la Casa fil
mului, galele de filme 
realizate de cineclubu- 
rile bucureștene și de 
studenții de la I.A.T.C. 
„I. L. Caragiale", pro
gramul de filme docu
mentare pe tema 
„București — arc pes
te timp" prezentat pe 
ecranele din parcurile 
Herăstrău, Titan și din 
incinta Palatului spor
turilor și culturii. Ziua 
următoare va aduce la 
rampă teatrul, progra- 
mînd, printre altele, 
simpozionul „Teatrul 
politic contemporan" 
(la Teatrul Național — 
sala Studio), spectaco
lul reconstituire „Ciș
meaua roșie" (la Tea
trul „Ion Creangă), în- 
tilniri ale actorilor 
bucureșteni cu munci
tori de la întreprinde
rile „23 August", „Re
publica", IREMOAS,

F.R.B. și C.P.L. Pipera, 
festivalul-concurs al 
formațiilor teatrale de 
amatori „Dialog cu 
teatrul scurt" la Casa 
centrală a armatei. In 
zilele de 23 și 24 mai 
(dedicate muzicii și 
dansului — respectiv, 
artelor plastice) sint 
programate o serie de 
spectacole și concerte 
susținute de renumite 
formații bucureștene, 
precum și expoziții de 
artă ale muzeelor, ex
poziții de desene ale 
artiștilor plastici con
temporani. ale artiști
lor amatori, ale pio
nierilor și școlarilor 
etc. în sfîrșit, dumini
că, sub genericul „E 
primăvară In Bucu
rești", pe scenele din 
parcurile Herăstrău, 
N. Bălcescu, 23 '
gust, Libertății 
avea loc spectaco
le muzical-coregrafi- 
ce, proiecții de filme, 
concerte, carnavaluri 
ale primăverii.

D. TÎRCOB

Au- 
vor

Spectacolele ansamblului

Recent, ansamblul 
folcloric mexican „E- 
randi" a întreprins un 
turneu în țara noastră. 
Interpreții artei mexi
cane au adus cu ei 
mesajul de prietenie 
al președintelui Mexi
cului, Luis Echeverria, 
cu al cărui sprijin di
rect s-a organizat a- 
cest turneu, afecțiunea 
poporului mexican, de 
care sintem uniți 
prin tradiționale afini
tăți de limbă și cul
tură.

Publicul numeros, 
prezent la concertele 
din București, Pitești 
și Sinaia a aplaudat 
cu căldură frumusețea 
și bogăția folclorului 
mexican, redat cu de
osebită măiestrie in
terpretativă de către 
componenții formației, 
denumită și „Familia 
Erandi", deoarece este 
alcătuită din membrii 
unei singure familii :

mexican „Erandi"
Juan Bautista Silva — 
vioară ; Francisco Ba
utista Ramirez — vi
oară ; Joachim Bautis
ta Ramirez — contra
bas ; Juan Bautista 
Ramirez — chitară, 
Xavier Bautista Rami
rez — vioară și Carlos 
Bautista Ramirez — 
violoncel.

Originară din partea 
de vest a Mexicului, 
leagănul civilizației in
diene „Tarasco", for
mația „Erandi" a pre
zentat melodii cu rit
muri mai lente — di
ferite față de folclorul 
mexican cunoscut pînă 
în prezent la noi — 
îmbinînd tradiția mu
zicală populară cu o 
tehnică perfecționată. 
Repertoriul apreciate
lor concerte pe care 
artiștii mexicani ni 
le-au oferit a împle
tit. astfel, ingenuitatea 
muzicii populare din 
regiunea Michoacan

cu muzica tipică din 
zona metisă. Orizontul 
nostru asupra creației 
spirituale a talentatu
lui popor mexican a 
fost in mod fericit 
completat prin concer
tele formației „Eran- 
di“, formație alcătuită 
din artiști virtuoși ai 
genului „purepecha", 
care au Înregistrat 
succese remarcabile pe 
toate meridianele lu
mii, cucerind apre
cierea unanimă a spe
cialiștilor și publicu
lui larg din R.P. Chi
neză, S.U.A., Fran
ța. Italia, Iugoslavia, 
la care se adaugă a- 
cum și România. Ei 
au făcut să răsune 
încă o dată aici, pe 
meleagurile de baladă 
ale Mioriței, un salut 
prietenesc din partea 
însoritului Mexic, salut 
primit de noi cu cor
dialitate și căldură.
Nicolae NISTOR
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Promoția
1OO

în această dimineață, sălile 
Facultății de medicină generală 
din București cunosc tradiționa
lele momente solemne ale sfir- 
șitului de an : o nouă promoție 
părăsește băncile facultății. Șl 
totuși, în atmosfera festivă — 
de-acum obișnuită— astăzi e o 
zi deosebită. Cei care își iau ră
mas bun astăzi de la amfiteatre 
și laboratoare reprezintă cea 
de-a 100-a promoție a facultă
ții bucureștene de medicină. 
100 de promoții de absolvenți. 
Mii și mii de medici răspîndițl 
în toate colțurile țării, oriunde 
este nevoie de ei. Milioane șl 
milioane de oameni care și-au 
alinat suferințele datorită efor
turilor pline de pricepere și ab
negație ale discipolilor lui 
Esculap. Promoția centenarului 
pornește la drum însoțită și de 
urarea noastră : La muîți ani, 
cu sănătate 1

Cetățenii 
economiile 
beneficieze 
și de cîștiguri, găsesc întrunite 
ambele avantaje la libretul de 
economii cu dobîndă și ciștiguri.

Pentru sumele păstrate pe 
aceste librete, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni acordă ti
tularilor o dobîndă de 3,5 la sută 
pe an, din care o parte sub for
mă de cîștiguri în obiecte cu 
valori de pînă la 50 000 de 
lei, prin trageri la sorți trimes
triale.

Obiectele, pe care titularii li- 
bretelor ieșite cîștigătoare le pot 
alege in limita valorii cîștiguri- 
lor, sînt foarte variate și de o 
mare utilitate practică.

La tragerile la sorți trimes
triale, care au loc in ultima zi 
lucrătoare a fiecărui trimestru, 
participă cu drept de cîștig nu
mai libretele de economii care 
au un sold mediu trimestrial de 
cel puțin 50 de lei. Cîștigurile se 
acordă integral titularilor libre
telor ieșite la\ sorți care au un 
sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10 la sută din va
loarea ciștigului. Dacă acest sold 
este mai mic de 10 la sută se 
acordă un ciștig a cărui valoare 
este de 10 ori mai mare <' 
soldul mediu trimestrial al 
bretului.

Libretele de economii cu 
bîndă și cîștiguri se emit 
„nominal" (librete în care 
înscrie numele titularului), cît și 
„la purtător" (librete in care nu 
se înscrie numele titularului). 
Libretele nominale se emit de 
oricare unitate C.E.C. proprie 
sau mandatară, iar cele la pur
tător numai de sucursalele, fi
lialele și agențiile C.E.C. auto
rizate.

Depunerile ulterioare și resti
tuirile pe libretele nominale se 
efectuează la oricare unitate 
C.E.C. proprie sau mandatară, 
iar pe libretele la purtător nu
mai la unitatea C.E.C. care a 
emis libretul.

• în cazul în care un depună
tor nu se numără printre miile 
de cîștigători de la o tragere la 
sorți, el are garanția că spiritul 
său de economie va fi răsplătit, 
căci beneficiază de DOBÎNZI.

Igor Markevitch
la pupitrul Filarmonicii

decît
11-

do- 
atit 

se

<

De cînd l-au urmă
rit pe Igor Marke
vitch, cu zece ani în 
urmă, în compania 
orchestrei Radiotele- 
viziunii cum depăna 
Ritualul primăverii de 
Stravinsky, cum dă
dea Pateticei de Ceai- 
kovski o aleasă sim
plitate, iubitorii de 
muzică din București 
au putut înțelege că 
fiecare concert al său 
este o lecție de Mu
zică. Lecție despre 
muzica bună și despre 
sensurile ei adinei a 
fost, acum cițiva ani, 
și tălmăcirea Simfo
niei a IX-a de Beet
hoven, o demonstrație 
despre cum poate să 
seînteieze bucuria, să 
facă gindurile mai 
limpezi, să dea tutu
ror 
bine, 
este 
rijor 
tre, 
nist. 
cum 
rile 
înțelegi din 
țiile minuțioase 
care le face cu 
chestra înainte 
concerte — trebuie 
curgă firesc, simplu.

elan spre mai 
Igor Markevitch. 
un mare di
al zilelor noas- 

compozitor, pia- 
Muzica — după 
sună imprimă- 

sale, după cum 
repeti- 

pe 
or- 
de 
să

liberă de orice t 
mentalisme, de 
artificii care 
putea împovăra 
sajul de idei.

Concertele pe 
Markevitch le-a 
jat zilele acestea 
Filarmonică - 
val Brahms 
convins o 
mult despre arta sa. 
Nu se poate vorbi 
prea mult despre ges
tica 
pare că dirijează pen
tru 
tăinuindu-se, 
orchestrei. 1 
cu luciditate 
narea frazelor, 
rioadelor ; elemente
le discursului se țes 
limpede într-o or
dine perfectă. Și, fi
resc, se impune logica 
sa, o severă gîndire 
despre rostul muzicii. 
Trecînd totul prin 
filtrul gîndirii, cu con- 
ciziune, exactitate, do- 
minînd ansamblul or
chestral, reușind să-1 
facă să se concen
treze asupra fiecă
rei note — dăruie 
auditoriului tălmăciri 
de aleasă ținută artis
tică.

Au fost aplaudate

senti- 
orice 
i-ar 

i me-
care 
diri- 

la 
Festi-

— au 
dată mai

sa dirijorală ;
el însuși, des- 

discret, 
îndrumă 

i depă- 
pe-

în concertul Filarmo
nicii cunoscute pagini 
brahmsiene : Varia-
țiuni simfonice, opus 
56 pe o temă de 
Haydn (excelente, pri
ma Variațiune cu so
noritatea de orgă și 
cea de-a cincea, cu 
jocul vivace al suflă
torilor de lemn, în 
care orchestra a răs
puns mai exact cerin
țelor dirijorului), Rap
sodia pentru alto, cor 
bărbătesc și orchestră 
op. 53, în care au im
presionat noblețea cîn- 
tului Marthei Kessler, 
coloritul auster al co
rului. Cel mai mult 
însă a convins Simfo
nia I, rămînînd me
morabil Allegro-ul pa
tetic, clocotitor, o ros
togolire ce ținea încor
dată respirația, și acel 
Final ' *
care se 
precum 
munte 
razelor

Igor 
pupitrul 
a însemnat fără îndo
ială un eveniment al 
acestei stagiuni.

— un cîntec 
proiecta uriaș, 
un virf de 

în limpezimea 
dimineții.
Markevitch la 

Filarmonicii

Smaranda 
OTEANU

„Minuni 
în vremea 
noastră" ?

O clipă de neatenție l-a adus 
pe muncitorul M. M. de la 
I.M.A.I.A. Botoșani intr-o situa
ție gravă : cuțitul mașinii la 
care lucra î-a retezat antebrațul. 
Transportat urgent la spita
lul județean, a fost dus ime
diat, în sala de operație. Deși 
în practica medicală se cu
nosc puține cazuri de acest fel 
soldate cu intervenții reușite, 
medicii botoșăneni Alexandru 
Ionescu și Victor Moisa au în
cercat totuși să-i „lipească" la 
loc antebrațul. Și iată că spu
sele poetului precum că „Mi
nuni în vremea noastră nu văd 
a se mai face" au fost infirma
te. Acum, după trei luni și ju
mătate de la operație, mîna lui 
M.M. este din nou întreagă și 
și-a recăpătat aproape cu totul 
sensibilitatea și... îndemînarea.

Invitație 
de duminică

„Muzeul de artă românească 
din Galați vă invită să vizionați, 
in fiecare duminică, la ora 
12,00, filme de artă la sediul său, 
din bd. Republicii 141". De citva 

• timp, in fiecare simbătă, citeva 
sute de gălățeni găsesc in cutii
le de scrisori asemenea invita
ții. Specialiștii muzeului expe
diază astfel de scrisori săptămi
nal. De fiecare dată in alt 
cartier. Tot mai mulți gălățeni 
dau curs invitațiilor făcute. Dar 
și muzeul se dovedește la înăl
țime cu „aprovizionarea" : pină 
acum dispune de peste 70 de 
filme de artă.

S-a supărat 
foc...

Tudor Dumitru, din Sebeș, 
strada După Grădini, nr. 13, s-a 
prezentat la miliție :

— Am venit de bunăvoie 
să-mi vărs focul și să mă pre
dau. Am dat foc la casă...

Mergînd la fața locului, lucră
torii de miliție au constatat că 
T. D. spusese adevărul. Focul 
mistuise bunuri de mii de lei.

— De ce ? — l-au întrebat el.
— Din răzbunare.
— Pe cine ?
— Pe nevastă și pe cei doi 

copii. Că ne-am certat și ne-am 
supărat foc unul pe altul.

Cu o seînteie de înțelepciune 
s-ar fi putut stinge focul supă
rării...

„Săptămîna muzicii
Ieri, în sala Teatrului național 

„Vasile Alecsandri" din Iași a avut 
loc deschiderea festivă a celei de 
a treia ediții a „Săptăminii muzicii 
românești", manifestare organizată 
de Comitetul județean de cultură 
și educație socialistă, Conservatorul 
de muzică, Filarmonica de stat 
„Moldova", Opera română din Iași, 
filiala ieșeană a Uniunii compozito
rilor din Republica Socialistă Româ
nia.

La festivitate au participat

românești“ la lași
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, oameni de artă 
și cultură, numeroși oameni ai 
muncii.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Ion Țăranu, președin
tele Comitetului județean de cultu
ră și educație socialistă. Apoi or
chestra simfonică a Radioteleviziu- 
nii Române a oferit, sub bagheta 
dirijorului Emanoil Elenescu, ar
tist emerit, un reușit concert. (Eu- 
geniu Zidărița).

| Cu și fără 
vedere

• Vn om fără vedere (Traian 
IBoitoș, din Sibiu) a plecat de 

acasă să-și depună pe un libret 
C.E.C. economiile pe care și le 

I făcuse in ultimul timp, in sumă 
de 800 de lei. Pe drum a cerut 
sprijin trecătorilor. S-a oferit 
imediat să-l însoțească și să-l 

I ajute să depună banii un anume 
Vasile Pascu, din comuna Șura 
Mare, județul Sibiu, care le-a 

Ispus celor din jur că-l cunoaște 
el de mult pe „nea Traian". Dar 
nu-l văzuse in viața lui. Ajunși 
la C.E.C., „nea Traian" i-a dat 

I banii lui Pascu să-i depună. Dar
Pascu i-a „depus" in buzunar și 
s-a făcut nevăzut. Doi cetățeni 

I (C. Bazavan și Sever Mușeu),
care reținuseră infățișarea lui 
Pascu, au pornit in căutarea lui 
pe străzi și in localuri, pină l-au 
văzut in restaurantul „Union", 
după care l-au „depus" la mi-I liție. >

| Frații nu 
s-au purtat 
frățește

După ce au ieșit binișor „dn- I știți" de la un bufet din Hăr- 
man, frații Petre și Ștefan An- 
drișan, amîndoi șoferi la I.M.C.M. 
Brașov, l-au întîlnit în drum pe 

Ial treilea frate — Gheorghe An- 
drișan, de meserie tot șofer, dar 
pe un autobuz cu care tocmai I rămăsese în pană. Văzîndu-1 
meșterind de zor, în loc ca cei 
doi frați să-i dea o mînă de a- 
jutor (calificat și frățesc), l-au I poftit să meargă cu ei să tragă 
și el o dușcă. Dar Gheorghe a 
refuzat categoric să-i urmeze. I Numai că cei doi, în loc să-și 
vadă de drum, au tăbărît pe fi
rele instalației electrice de la 
autobuz, deteriorîndu-le, astfel 

Ică autobuzul n-a mai putut ple
ca în cursă. Reținuți de miliție 
și dați pe mîna instanței, cei doi I frați au fost condamnați — Pe
tre la un an și patru luni, iar 
Ștefan la 8 luni.

I Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
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Plecarea delegației P. C. R
la al 17-lea Congres al P. C. din Finlanda

O delegație a Partidului Comunist 
Român, formată din tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele consiliului de conducere, 
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", și Dumitru Turcuș, membru 
al Colegiului Central de Partid, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., a plecat, joi dimineață, la 
Helsinki pentru a participa la lucră
rile celui de-al 17-lea Congres al 
Partidului Comunist Finlandez.

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

Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Alexandru Szabo, 
adjunct de șef de secție Ia C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

★
La sosirea la Helsinki, delegația 

P.C.R. a fost întîmpinată și salutată 
de Olavi Hanninen. vicepreședinte al 
P.C.F., Ossi Sjoman, membru al Bi
roului Politic, și Ossi Nurminen, se
cretar al C.C. ai P.C.F.

A fost prezent Constantin Vlad, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Helsinki. (Agerpres)

Cronica zilei Din agenda //

■ IL IIMVUUVII IIUUIIIIII, un.

Partea română și partea austriacă 
au convenit ca vizita oficială în 
România a cancelarului federal al 
Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky,

a

festivă consacrată ce- 
aniversări a eliberării 
Au participat nume
ai muncit din între-

două țări au vorbit Vasile Popa, se
cretar al Comitetului municipal Sibiu 
al P.C.R., și Miloslav Jandik, consi
lier al Ambasadei Cehoslovaciei la 
București.

(Agerpres)

La întreprinderea „Independența" 
din Sibiu a avut loc, joi după-amia
ză, o adunare 
lei de-a 30-a 
Cehoslovaciei, 
roși oameni
prindere, precum și reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat.

Despre importanța evenimentului 
sărbătorit, despre dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de prietenie dintre 
partidele, statele și popoarele celor

Alte colective 
anunța cu mîndrie 

„am Îndeplinit
CINCINALUL 

ÎNAINTE DE TERMENu

• Colectivul de la întreprin
derea de vagoane din Drobeta 
Tr. Severin a realizat prevede
rile cincinalului cu 7 luni și 15 
zile mai devreme.

în telegrama adresată, cu a- 
cest prilej, C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, co
lectivul întreprinderii se anga
jează să muncească cu pasiune 
și dăruire pentru a-și aduce o 
contribuție sporită la înfăptui
rea mărețelor obiective stabili
te de Congresul al XI-lea.

• Intr-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. colectivul 
Întreprinderii textile „Dacia" 
din Capitală raportează că. la 
13 mai, a îndeplinit sarcinile ce 
i-au revenit în actualul cinci
nal. angajîndu-se să realizeze 
o producție suplimentară în va
loare de peste 293 milioane lei.

• Oamenii muncii din unită
țile economico ale sectorului 1 
din Capitală raportează că au 
îndeplinit la 15 mai prevederile 
planului cincinal la producția 
industrială. Fină la sfirșitul a- 
nului în curs va fi realizată o 
producție suplimentară în va
loare de peste 2,6 miliarde lei.

La 15 mai a avut loc Ia Drăgășani, 
județul Vîlcea, festivitatea prilejuită 
de restaurarea inscripțiilor de pe mo
numentul ridicat aici de elenii din 
România, în anul 1885, în memoria 
luptătorilor eleni și români căzuți 
pentru libertate în anul 1821.

Au luat cuvîntul Petre Liță, pri
marul orașului Drăgășani, și Dimitri 
A. Papadakis, ambasadorul Republi
cii Elene la București, care au evo
cat luptele comune pentru libertate 
și existență națională, prietenia tra
dițională dintre popoarele român și 
elen. Vorbitorii au arătat că bunele 
relații dintre cele două țări și po
poare au cunoscut în ultimii ani un 
curs ascendent, s-au diversificat și 
amplificat continuu.

La festivitate au participat Vasile 
Mușat, președintele Consiliului popu
lar al județului Vilcea, Ton Dodu Bă
lan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, precum și membri 
ai Ambasadei Republicii Elene la 
București.

★
A sosit în Capitală o delegație a 

Uniunii centrale a cooperativelor 
sătești din Turcia, condusă de 
Mahmut Turkmenoglu, președintele 
acestei organizații, care, Ia invitația 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, va face o vi
zită de documentare și schimb de ex
periență în țara noastră.

Oaspeții au fost salutați, la sosire 
pe aeroportul Otopeni, de Aldea Mi
litam, președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

Joi după-amiază a sosit în Capi
tală o delegație din Republica Coas
ta de Fildeș, condusă de Paul Gui 
Dibo, ministru secretar de stat al 
minelor, care, la invitația Ministe
rului Minelor, Petrolului și Geolo
giei, va face o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost Intimpinați de mem
bri ai ................................

TIBCO 75

conducerii ministerului.
*

în București, a 
unei Înțelegeri

Din gama largă a produselor 
expuse de întreprinderile româ
nești la actuala ediție a Tirgu- 
lui internațional de bunuri de 
consum — București prezentăm 
citeva noutăți care au stirnit un 
larg interes în rindul vizitato
rilor din țară și de peste hotare.

Pentru pace și securitate, 
colaborare și apropiere 

intre popoarele Europei"
UN APEL AL ÎNTÎLNIRII PARLAMENTARILOR DIN STATELE 

PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

Joi,
narea __ __ ____
în domeniul editorial , .
cărții intre Centrala editorială din 
țara noastră și Institutul cubanez al 
cărții din Republica Cuba, pe anii 
1975—1977.

Documentul prevede, printre alte
le, intensificarea acțiunii de traduce
re a operelor remarcabile din lite
ratura celor două țări, extinderea 
ariei coeditărilor, schimburi recipro
ce de specialiști, de informații și 
materiale documentare.

★
In cadrul programului de schim

buri culturale româno-olandeze, de 
mai multe zile se află in țara noas
tră Teatrul de păpuși din Olanda. 
După spectacolele prezentate cu suc
ces pe scena teatrului „Țăndărică" 
din București, artiștii olandezi au 
susținut noi reprezentații la Sibiu și 
Cluj-Napoca. Un public cunoscător a 
primit cu deosebită căldură evoluția 
artiștilor oaspeți, răsplătind cu bine
meritate aplauze măiestria păpușari
lor olandezi.

avut loc sem- 
de colaborare 
și al difuzării

(Agerpres)
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FOTBAL: Din cupele europene intercluburi
Echipa Leeds United, care de la 

Încheierea campionatului englez (26 
aprilie) nu a mai susținut nici un 
joc, și-a reluat antrenamentele în 
vederea finalei „Cupei campionilor 
europeni" (28 mai), finală pe care 
urmează să o dispute cu formația 
vest-germană Bayern Miinchen, de
ținătoarea trofeului.

Fotbaliștii de la Leeds United vor 
întîlni luni, 19 mai, la Glasgow, în- 
tr-un joc de verificare, selecționata 
de tineret a Scoției. Amintim că în 
formația lui Leeds United sînt ti- . 
tulari nu mai puțin de cinci inter
naționali scoțieni (Brenner, Jordan, 
McQueen, Harvey, Lorimer).^

★
Comentind finala „Cupei cupelor", 

corespondentul agenției France 
Presse relatează, între altele : Pen

tru prima oară în istoria competiții
lor europene de fotbal intercluburi, 
o echipă sovietică reușește să ter
mine învingătoare. Aceasta este for
mația Dinamo Kiev, care a cucerit 
„Cupa cupelor" — ediția 1974—1975, 
învingînd în finala disputată la Ba
sel, cu scorul de 3—0 (2—0), echipa 
Ferencvaros Budapesta.

Același comentator arată că 
succesul fotbaliștilor sovietici este 
pe deplin meritat. Principalul arti
zan al victoriei echipei din Kiev a 
fost cunoscutul internațional Oniș- 
cenko, care, de altfel, a Înscris și 
primele două goluri, în minutele 17 

ț și 38. La echipa din Kiev activează 
și alți jucători din formația repre
zentativă a U.R.S.S., cum sint por
tarul Rudakov, Muntian, Blohin și 
Kolotov.

Emisiuni sportive 

la televiziune
SlMBATA, 17 MAI, ora 17,30, 

handbal masculin : Steaua-Di- 
namo București. Transmisiune 
directă de la stadionul Steaua.

DUMINICA, 18 MAI, ora 15,00, 
fotbal : F.C. Chimia-A.S.A. 
Transmisiune directă de la 
Rîmnicu-Vîlcea.

MARȚI, 20 MAI, ora 18,05, 
in reluare, la cererea telespec
tatorilor : „2 fete ■> 7 medalii 
Ia campionatele europene de 
gimnastică" — reportaj cu Na
dia Comăneci și Alina Goreac.

„Cursa Păcii ACTUALITATEA LA TENIS

Noutăți ale industriei 
electronice...

In 
merț 
puse 
puri de calculatoare electronice 
bricate în țara noastră, dintre 
amintim calculatoarele de birou tip 
126 B, 128 B și 129-T, precum și cal
culatorul de buzunar CE-801. De bu
ne aprecieri se bucură, de aseme
nea, aparatele de radio „Eurocord", 
„Cosmos-3 și „Royal", televizorul 
portabil tranzistorizat și circuitele 
integrate.

standurile întreprinderii de 
exterior „Electronum" sint 
„in premieră" numeroase

co- 
ex- 
ti- 
fa- 

care

..și ale industriei ușoare 
românești

Olimpiu Craioveanu, șeful servi
ciului contracte din cadrul centralei 
industriei confecțiilor . „în interio
rul celor trei pavilioane destinate 
confecțiilor și tricotajelor prezen
tăm un număr mare de noutăți pen
tru femei, bărbați și copii, cum ar 
fi costumele din melacel și tercot, 
țesăturile tip in, cămășile neșifona- 
bile, confecțiile din catifea etc. O 
expoziție cu vînzare a fost deschisă 
în cadrul TIBCO în vederea unui 
sondaj al preferințelor cumpărători
lor, menit să orienteze creația și 
producția noastră viitoare. La cere
rea generală a publicului, acest ma
gazin inedit va funcționa în conti
nuare pe toată perioada de vară- 
toamnă a acestui an, prezentînd ul
timele creații ale producției de con
fecții".

Tranzacții — contracts

Disputată pe traseul HradeC Kralo- 
ve — Olomouc, cea de-a 6-a etapă a 
competiției cicliste „Cursa Păcii" a 
revenit la sprint rutierului ceho
slovac Frantisek Kalis, cronometrat 
pe distanta de 167 km cu timpul de 
3h 44'50”. Pe locul doi s-a clasat A- 
leksandr Iudin (U.R.Ș.Ș.). In același 
timp cu învingătorul ău sosit trei ci
cliști români : Eugen Dulgheru (locul 
12 in etapă). Ion Cojocaru și Valentin 
Hota. Cu plutonul al doilea, la in
terval de 3 minute, au trecut linia de 
sosire Nicolae Gavrilă, Vasile Se- 
lejan și Vasile Pascale.

In clasamentul individual continuă 
să conducă polonezul Ryszard Szur- 
kowski, urmat la 09” de Vlastimil 
Moravec (Cehoslovacia). Pe echipe 
se menține în frunte formația U.R.S.S. 
Echipa României ocupă locul 9.

Campionatele internaționale de te
nis ale Franței se vor desfășura pe 
cunoscuta arenă pariziană Roland 
Garros in prima jumătate a lunii iu
nie și vor reuni jucători valoroși in 
frunte cu Bjorn Borg (Suedia), 
cîștigătorul de anul trecut, Guiller
mo Vilas (Argentina), Ilie...Năstase 
(România), Aleksandr Metreveli 
(U.R.S.S.), Stan Smith (S.U.Ă.), Jan 
Kodes (Cehoslovacia), Onny Parun 
(Noua Zeelandă), Manuel Orantes 
(Spania).

run (Noua Zeelandă) — Caii joile 
(Franța) 4—6, 6—0, 6—3 ; Kodes 
(Cehoslovacia) — Munoz (Spania) 
6—3, 6—1 ; Proisy (Franța) — Gis
bert (Spania) 6—2, 4—3 abandon ; 
Vilas (Argentina) — Dominguez 
(Franța) 8—6, 6—4 ; Taylor (Anglia) 
— Ganzabal (Argentina) 3—6, 6—3, 
6—4.

TIBCO ’75 cunoaște o intensă ac
tivitate comercială. După tranzacțiile 
perfectate zilele trecute, întreprin
derile noastre de comerț exterior au 
încheiat noi contracte de export-im
port. Astfel, „Danubiana", „Chimim- 
portexport", „Românoexport", „Con- 
fex", „Romsit" și „Arpimex" au în
cheiat tranzacții cu firme din El
veția, R. D. Vietnam, Cehoslovacia, 
R. F. Germania, S.U.A., Bplgia, An
glia, Canada și din alte țări pen
tru exportul de granule din 
policlorură de vinii, folii de polieti
lenă, medicamente, cosmetice, lacuri 
și vopsele, țesături de bumbac, tri
cotaje și confecții, încălțăminte, arti
cole de sticlărie, obiecte de uz cas
nic. De asemenea, au fost încheiate 
contracte pentru achiziționarea de 
piei de bovine, articole sportive, de 
vînătoare și pescuit, ceasuri, bunuri 
electrocasnice etc.

Opinii ale unor participant 
străini

BULETIN RUTIER
Iniormații de Ia Direcția circulație 

din Inspectoratul <general al Miliției

Premieră
La sfîrșitul acestei luni va fi 

deschisă circulației rutiere șoseaua 
Colentina, principala poartă a 
Bucureștiului spre litoral și Moldo
va, o șosea demnă de ceea ce se 
numește arteră modernă. Prevăzută 
cu 6 benzi de circulație (cite 3 pe 
sens), linie de tramvai și trotuare 
largi, separate prin spații verzi de 
pistele rezervate în exclusivitate 
bicicliștllor, noua magistrală va 
oferi condiții optime de circulație 
fluentă și confortabilă.

Cele trei mari intersecții (cu șo
seaua Mihai Bravu. str. Doamna 
Ghica și ștr. 7 Noiembrie) sînt 
sistematizate după criterii moder
ne, cu insule și benzi speciale pen
tru viraje, circulația fiind dirijată 
cu ajutorul semafoarelor electrice 
automate.

niceanu" și intersecția cu D.N, 22 
se lărgește la 4 benzi de circulație 
și se amenajează două noi inter
secții. In municipiul Constanța se 
instalează noi balustrade pentru 
protecția pietonilor, indicatoare și 
borne iluminate, marcaje și pa
nouri de presemnalizare. S-au con
struit noi locuri de parcare în sta
țiunile Mamaia, Olimp și Venus, j 
care vor fi prevăzute cu copertine.

Un stop pe dealul 
Feleacului

înainte de a coborî spre Cluj- 
Napoca, chiar în virful Feleacului, 
șoferii, mai ales cei de pe auto
vehicule de mare tonaj, sînt opriți 
spre a se verifica sistemele de 
frînare și direcție, după care li se 
aplică pe foaia de parcurs ștam
pila cu următorul text : „Miliția 
județeană Cluj, serviciul de circu
lație, vă avertizează : Feleacul este 
o zonă periculoasă. Coborîțl cu 
frîna de motor, circulați cu cea 
mai mare atenție !“ Conducăto
rul auto care nu-i în ordine cu 
starea tehnică a mașinii nu coboară 
spre Cluj-Napoca. Operația de con
trol este efectuată de un agent de 
circulație, însoțit de un tehnician 
auto. Pentru viitor se preconizează 
înființarea în acest punct de pe 
virful Feleacului și a unui atelier 
pentru reparații, spre a se înlătura, 
pe loc, unele defecțiuni.

Atenție, pietoni!
In primele două săptămîni ale 

lunii mai, 30 de accidente grave 
de circulație s-au datorat indisci
plinei unor pietoni. 10 dintre ei au 
plătit cu viață, iar ceilalți au sufe
rit vătămări grave — și totul din 
cauza nerespectării regulilor de 
circulație, in cele mai multe cazuri 
fiind vorba de traversări fără asi- . 
gurare, prin locuri interzise. Sînt 
cifre care arată cit de nefaste pot 
fi pentru pietoni urmările ignorării 
normelor legale de circulație pe 
drumurile publice, dar ele atrag, 
totodată, și atenția conducătorilor 
auto asupra necesității de a pre
veni astfel de accidente, cunoscut 
fiind faptul că în majoritatea ca
zurilor șoferii pot evita 1„ '
pietonilor angajați neatent în 
versarea străzilor.

lovirea 
tra-

Trasee deviate
lu

pe o
Pe D.N. 11, din cauza unor 

crări de întreținere, se circulă . 
singură bandă pe trei sectoare a 
cite 50 metri, situate la km 90+150, 
107 +300 și 108+800. Din cauza 
unor lucrări la podul de la km 42, 
drumul între Blaj și Copșa Mică 
este închis pină la 19 mai. Se poa
te circula pe rutele Blaj — Tirnă- 
veni și Mediaș — Tirnăveni — 
Copșa Mică.

Pe litoral, in sezonul 
estival

Intrucît traficul rutier în stațiu
nile de pe litoral devine tot mai 
intens de la un an la altul, au fost 
luate măsuri de sporire a siguran
ței și fluidității circulației î 
sezon estival. Astfel, se află 
de sistematizare, amenajare 
maforizare intersecția bd. 
cu bulevardele Lăpușneanu 
rel Vlaicu și intersecția 
Th. Burada cu bulevardul 
blicii. Drumul național 2 A între 
aeroportul internațional „M. Kogăl-

în noul 
în cur» 

: și se- 
Tomis 

și Au- 
străzil 
Repu-

In două ore din noapte
La un control efectuat, timp de 

numai două ore, de Direcția circu
lației din I.G.M., împreună cu ser
viciul de circulație din I.M.M.B., pe 
unele străzi periferice și artere de 
penetrație în Capitală s-au desco
perit 76 de autovehicule parcate în 
alte locuri decit cele destinate a- 
cestui scop. Dintre acestea, 12 nu 
aveau ușile asigurate (documente
le mașinilor și ale conducătorilor 
auto putînd fi sustrase de răufăcă
tori), iar 9 autovehicule erau par
cate anapoda, prezentînd un real 
pericol pentru siguranța circulației. 
S-au luat măsuri de sancționare 
atit a șoferilor respectivi, cit și a 
factorilor de răspundere din unită
țile de care aparțin.

In turul al treilea al turneului de 
Iâ Bournemouth, jucătorul român 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—0, 6—1 
pe iugoslavul Zeliko Franulovici. 
Alte rezultate : Orantes (Spania) — 
Mac Nair (S.U.A.) 6—1, 6—2 ; O. Pa-

în optimile de finală ale turneu
lui de la Las Vegas, jucătorul in
dian Vijay Amritraj l-a eliminat în 
două seturi, cu 6—3, 6—4, pe ame
ricanul Stan Smith. In alte 
partide disputate, australianul 
Dent l-a învins cu 6—3, 3—6, 
pe mexicanul Raul Ramirez, 
Case (Australia) a dispus 
6—2, 7—5 de Marty Riessen

două 
Phil
6—3 

Ross 
2-6,

iar 
cu 
(S.U.A.).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Dragoljub Dimitrijevic, director al 
firmei „Iugoslavia Commerce" din 
R.S.F. Iugoslavia : „TIBCO se dove
dește și anul acesta un cadru priel
nic extinderii și diversificării comer
țului cu partenerii români. Pe de o 
parte, vor spori exporturile noastre 
tradiționale in România (instrumen
te de măsurat pentru geodezie, pro
duse ale industriei textile, ambalaje 
din material plastic ș.a.). Pe de altă 
parte, vor crește importurile noastre 
de conserve, articole de uz casnic, 
P.A.L.. P.F.L. etc. Remarcăm buna 
organizare a actualei ediții a tîrgu- 
lui și ne gindim de pe acum la o 
participare și mai largă a firmei 
noastre la TIBCO ’76".

VARȘOVIA 15 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 15 măi s-au 
încheiat lucrările întilnirii parla
mentarilor din statele participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Ultima zi a lucrărilor a 
sacrată luărilor de cuvînt 
membri ai delegațiilor. La 
din partea României, au 
deputății Ion Cumpănașu . 
Ștefănescu, ale căror intervenții au 
abordat problemele promovării coo
perării economice și tehnico-științi- 
fice și, respectiv, ale dezvoltării co
laborării în domeniile educației și 
culturii.

în încheierea întilnirii a luat cu- 
vîntul mareșalul Seimului polonez, 
Stanislaw Gucwa.

Participanții la întilnire au adop
tat un apel „Pentru pace și secu
ritate, colaborare și apropiere intra 
popoarele Europei".

In apel se arată că parlamentarii 
reuniți, în capitala Poloniei adresea
ză parlamentarilor tuturor statelor 
europene chemarea de a amplifica 
eforturile îndreptate spre menținerea 
și întărirea păcii, dobîndită cu pre
țul unor sacrificii atît de mari.

Relevînd că istoria ultimilor 20 de 
ani a arătat că statele participante la 
Tratatul de Ia Varșovia au luptat și 
luptă activ pentru crearea unui sis
tem de relații și angajamente care să 
apere eficient pacea și securitatea în 
Europa, contribuind în mod hotărî- 
tor la învingerea „războiului rece", 
la atenuarea tensiunii internaționale, 
la întărirea ordinii teritoriale și poli
tice statornicite in urma celui de-al 
doilea război mondial și a dezvoltării 
postbelice, la consolidarea principii
lor- coexistenței pașnice în relațiile 
dintre state, indiferent de deosebirile 
în sistemele lor sociale, in apel se 
exprimă . satisfacția că destinderea 
internațională reprezintă în momen
tul de față 
determină 
continentul

O dovadă 
mărilor pozitive care au loc este con
vocarea și desfășurarea cu succes a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, care fac posibilă 
încheierea neîntîrziată a acesteia la 
cel mai înalt nivel. Succesul Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa trebuie să creeze premi
sele necesare pentru ca relațiile bila
terale și multilaterale dintre state să 
se bazeze ferm pe normele unanim 
recunoscute ale dreptului internațio
nal. ca respectarea independentei și 
suveranității, integrității teritoriale și 
inviolabilității granițelor, renunțarea 
la folosirea forței și la amenințarea 
cu forța, neamestecul în treburile in
terne ale statelor. Normalizarea rela
țiilor politice va face posibilă lărgi
rea permanentă a colaborării reciproc 
avantajoase, echitabile și. prin ur
mare. lipsită de orice discriminare, 
precum și dezvoltarea colaborării 
tehnico-științifice și culturale 
țările continentului nostru.

O contribuție importantă la 
cirea proceselor de securitate 
laborare în Europa trebuie să___ „
destinderea în domeniul militar, a-

fost con- 
ale unor 

dezbateri, 
participat 
și Ștefan

tendința dominantă, care 
dezvoltarea situației pe 
european și în lume, 
convingătoare a transfor-

intre
adîn- 

și co- 
aducă

BASCHET
Aseară la Hagen, In preliminariile 

Campionatului european masculin de 
baschet, echipa României a întrecut 
cu scorul de 164—50 (80—29) forma
ția Tării Galilor.

Alte rezultate : Olanda — Maroc 
134—54 ; Albania — Islanda 112—77.

FOTBAL : Rapid — Autobuzul
2-0

Ieri, in meci restant în seria a Il-a 
a diviziei B : Rapid—Autobuzul
2—0 (1—0). ~ - 
de Grigoraș , __ _ _______
tul seriei, Rapid conducă cu 40 puncte, 
urmată de 
34 p.

B :
Golurile au fost marcate 
și Neagu. In clasamen-
Progresul București —

La Helsinki, în preliminariile 
turneului olimpic de fotbal, echipa 
Norvegiei a învins cu scorul de 5—3 
(1—1) reprezentativa Finlandei. Re
turul va avea loc la Oslo la 17 iunie.

PENTATLON MODERN t
Concursul internațional de pen

tatlon modern de la Budapesta 
a fost cîștigat de Pavel Lednev 
(U.R.S.S.) cu 5 422 puncte, urmat de 
Ivanov 
Șmelev 
Dumitru 
puncte, 
•puncte,

(U.R.S.S.) — 5 355 puncte, 
(U.R.S.S.) — 5 349 puncte, 
Spirlea (România) — 5 344 
Saszik (Ungaria) — 5 333 
Szombathely (Ungaria) — 

5 330 puncte, Bako (Ungaria) — 5 273 
puncte, Oniscenko (U.R.S.S.) — 5 218 
puncte etc. Ultima probă (crosul) a 
revenit lui Lednev. Pe echipe, pri
mul Ioc a fost ocupat de formația 
U.R.S.S. cu 15 944 puncte.

BOX : Formația sovietică 
pentru apropiatele 

campionate europene
La campionatele europene de box, 

programate între 1 și 8 iunie la Ka
towice, echipa U.R.S.S. va fi alcă
tuită din următorii pugiliști (in or
dinea celor 11 categorii) : Aleksandr

ACASĂ LA NAVETIȘTI

Brigăzile artistice de agitație ale 
întreprinderii de mecanică fină din 
Sinaia realizează in prezent un 
turneu in localitățile din împreju
rimi (Adunați, Provița, Cornu, Ta- 
lea, Breaza, Comarnic), unde, pe 
scenele căminelor culturale și ale 
caselor de cultură, prezintă spec
tacole pentru muncitorii navetiști 
ai unității. Programele sînt 
tuite din fapte, date, 
ale membrilor de familie, 
de un grup de 
tori, care au mers in 
unde locuiesc muncitorii, ca 
locurile lor de lucru. Acest 
rial de viață, transformat în 
tece, dialoguri, monologuri, 
scenete, prezintă activitatea

alcă- 
mărturisiri 

culese 
textieri-munci- 

comunele 
și la 

mate- 
cîn- 
mici 

mun-

între 
două 
de la

tenuarea confruntării militare 
statele care fac parte din cele 
alianțe — N.A.T.O. și Tratatul 
Varșovia. De aceea, participanții se 
pronunță pentru progres la negocie
rile privind reducerea trupelor șl 
armamentelor în Europa centrală, cu 
luarea in considerare a securității 
tuturor statelor din Europa.

Ne pronunțăm In continuare — »e 
spune în apel — pentru retragerea 
trupelor străine de pe teritoriile 
statelor europene și lichidarea ba
zelor militare străine, pentru crearea 
unor zone denuclearizate și pentru 
alte măsuri îndreptate spre reduce
rea înarmărilor și forțelor armate pe 
continentul european.

Confirmăm din nou că statele 
noastre sint gata să dizolve Organi
zația Tratatului de la Varșovia 
odată cu dizolvarea N.A.T.O. și ca 
prim pas lichidarea organizațiilor 
militare ale celor două alianțe.

După ce relevă că Europa are 
acum posibilitatea reală de a deveni 
o zonă a păcii trainice, a colaboră
rii internaționale fructuoase, un fac
tor important al securității în în
treaga lume, in apel se arată că 
destinderea și colaborarea interna
țională nu se dezvoltă in mod auto
mat. forțele „războiului rece" tin- 
zînd să frîneze procesul destinderii. 
Interesele reale ale tuturor popoare
lor cer intensificarea activității pen
tru adîncirea și consolidarea cursu
lui spre destindere și securitate in 
Europa.

Parlamentarii prezenți Ia întil
nire au salutat apelul C.C. al 
P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și guvernu
lui Uniunii Sovietice adresat po
poarelor, parlamentelor și guverne
lor, care cheamă la acțiuni active în 
numele unei păci sigure și trainice.

Ei au lansat un apel pentru dezvol
tarea colaborării intre parlamen
tele statelor europene, pentru gă
sirea posibilității convocării unei 
conferințe a reprezentanților tuturor 
parlamentelor europene în vederea 
discutării problemelor majore ale 
dezvoltării pașnice a continentului 
nostru.

Participanții la întilnire s-au adre
sat parlamentarilor țărilor europene, 
chemîndu-i la acțiuni comune în ve
derea întăririi încrederii reciproce, a- 
firmării principiilor coexistenței paș
nice, imprimării unui caracter ire
versibil proceselor destinderii ; '
vederea încheierii grabnice 
succes a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare In Europa ; în ve
derea limitării și încetării cursei 
înarmărilor, desfășurării unor trata
tive constructive și eficiente pentru 
dezarmare ; în vederea aplicării uni
versale a mijloacelor pașnice In so
luționarea litigiilor și conflictelor 
internaționale ; in vederea dezvoltă
rii multilaterale a relațiilor econo
mice, științifice, culturale și altele 
îndreptate spre întărirea coeziunii 
popoarelor din Europa ; In vederea 
transformării Europei Intr-un con
tinent al păcii trainice, prieteniei și 
colaborării internaționale reciproc 
avantajoase.

20 de ani de la semnarea
Tratatului de

Festivitățile

in 
cu

stat
de la

cu Austria
Viena

Tkacenko, Vladislav Zasîpko, Viktor 
Ribakov, Așot Avetisian, Valeri 
Lvov, Iuri Thorovski, Viaceslav 
Bodnia, Leonid Șaposnikov, Anatoli 
Klimanov, Viaceslav Lemeșev și Ev- 
gheni Gortskov. Șase dintre Compo- 
nenții lotului slnt debutanți la cam
pionatele europene.

ȘAH
După consumarea a șapte runde, 

în turneul internațional de șah de 
la Varna conduce Gurghenidze 
(U.R.S.S.) cu 5,5 puncte, urmat de 
Miiller (R. D. Germană) 
te și Pîdevski ' 
te (1).

In runda a 
Mihai Șubă a 
iar în runda . . 
partida cu Pîdevski.

Rezultate din runda a 7-a : Gur
ghenidze—Fernandez 1—0 ; Miiller— 
Nana Aleksandria 1—0 ; Vukici— 
Lengyel — rerniză ; Popov—Spasov 
— remiză.

— 5 punc-
(Bulgaria) — 4,5 punc-

șasea, maestrul român 
remizat cu Ermenkov, 
a șaptea a întrerupt

La București, In perioada 18—21 
mai, va avea loc cea de-a IlI-â e- 
diție a campionatelor europene de 
tenis de masă tăcut. întrecerile se 
vor desfășura in sala sporturilor Flo- 
reasca, zilnic între orele 8,30—13 și 
15—21.

HANDBAL: Gummersbach, 
campioană

Campionatul masculin de handbal 
al R. F. Germania a fost cîștigat la 
actuală ediție de formația V.F.L. 
Gummersbach. în finala disputată la 
Dortmund, handbaliștii de la V.F.L. 
Gummersbach au învins cu scorul de 
13—7 echipa Griinweiss Dankersen.

Giulio Onești (Italia) 
președinte al Adunării 
comitetelor olimpice naționale, 
prilejul reuniunii de la Roma. Dele
gații au adoptat, de asemenea, noul 
Statut al adunării generale.

a fost ales 
generale a

cu

citorilor din localitatea respectivă 
la locul de producție, fe
lul lor de comportare in viață și 
familie. Primele Spectacole de a- 
cest gen. concrete, cu adresă, au 
făcut săli pline, dovedindu-se ast
fel mijloace eficiente de educare a 
muncitorilor navetiști. (C. Că- 
praru).

„VIITOR DE AUR 
ȚARA NOASTRĂ ARE"

Cu prilejul organizării primei e- 
diții a festivalului-concurs de poe
zie patriotică „Viitor de aur țara 
noastră are" fn localitatea Bolin- 
tin Vale, a avut loc un simpozion 
cu tema „Dimitrie Bolintineanu — 
om al epocii sale, patriot vizionar". 
O dezbatere cu tema „Poezia —

Bernard Sutch, șeful standului fir
mei „Dow Chemical" din S.U.A.: 
„Succesele obținute anul trecut Ia 
TIBCO ne-au determinat să venim 
și la actuala ediție a acestei mani
festări internaționale. Piața româ
nească se bucură de cea mai mare 
atenție în cadrul țărilor din estul 
Europei. Vindem de mai multă vre
me în România produse ale industri
ei chimice, farmaceutice, maselor 
plastice și dorim să importăm cit 
mai multe produse chimice româ
nești. Sîntem foarte satisfăcuți de 
cooperarea tehnică și științifică cu 
o serie de Întreprinderi din țara dv., 
iar prezența noastră aici, convorbi
rile prilejuite au rolul să intensifice 
această cooperare. Am dori să în
cheiem noi contracte de lungă du
rată".

VIENA 15 — Corespondentul nos
tru transmite : In marea sală de 
festivități a Palatului Hofburg a 
avut loc, joi, solemnitatea aniver
sării a 20 de ani de la semnarea Tra
tatului de stat cu Austria.

în cuvintarea rostită cu acest pri
lej, președintele Republicii Austria, 
dr. Rudolf Kirchschlaeger, a relevat 
că, prin politica sa de neutralitate. 
Austria s-a afirmat ca un factor de 
pace și stabilitate în această parte a 
continentului european. EI a înca- 
drat* evenimentul de Ia 15 mai 1955 
în rindul tendințelor de îmbunătăți
re a climatului general de pe conti-

nent, 
sporit _ ,____ ___  ____ _
locii în viața internațională.

La rîndul său, cancelarul federal 
dr. Bruno Kreisky a reafirmat ho- 
tărirea guvernului austriac de a pro
mova în continuare o politică de 
neutralitate activă, In conformitate 
cu prevederile tratatului de stat, In 
interesul libertății și independentei 
Austriei.

Au rostit, de asemenea, alocuțiuni 
reprezentanții celor patru state sem
natare ale tratatului — U.R.S.S.. Ma
rea Britanie, S.U.A. și Franța.

evidențiind, în context, rolul 
ce revine țărilor mici și mij-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 mai a.c. In țară : Vreme în ge
nerai instabilă. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale șl

formă de aversă. însoțite de descăr
cări electrice, mal frecvente în zona de 
deal și de munte. Vlnt potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
6 și 18 grade, iar maximele între 18 șl 
26 de grade. Izolat mai ridicate. In 
București : Vreme ușor Instabilă. Ce
rul va fi temporar noros. Ploaie de 
scurtă durată. Vînt moderat. Tempera
tura în creștere ușoară.

oglinda a vieții și năzuințelor noas
tre", la care au participat poeți 
bucureșteni și membrii cenacluri
lor literare din județ, recitaluri de

CULTURAL
poezie patriotică, montaje literare 
și premierea celor mai valoroase 
poezii patriotice create de membrii 
cenaclurilor literare din județ au - 
întregit șirul manifestărilor Iite- 
rar-artistice ale festivalului-con- 
curs. (AI. Brad).

RETROSPECTIVA 
ION AN ESTIN

Din inițiativa Oficiului de 
poziții București, in colaborare cu
Muzeul regiunii Porților de Fier, 
în sala casei municipale de cultu
ră din Drobeta Turnu-Severin s-a 
deschis expoziția retrospectivă Ion 
Anestin. Expoziția întrunește lu
crările cele mai reprezentative ale 

. artistului, lucrări care se află pen
tru prima dată în fața publicului 
mehedințeap. (VIrgil Tătara).

FESTIVAL 
CULTURAL-ARTISTIC

In aceste zile, Ia Alba Iulia se 
desfășoară festivalul cultural-artis
tic „Săptămina culturii albaiulie-

ne". Ediția din acest an a mani
festării este dedicată aniversării a 
375 de ani de la prima unire po
litică a Țărilor Române sub Mi
hai Viteazul și 2 000 de ani de exis
tență a localității Alba Iulia. Cu 
acest prilej, la casa municipală de 
cultură s-a deschis o expoziție de 
fotografii „Alba Iulia pe coordo
natele socialismului" și o expoziție 
de timbre „Istoria poporului ro
mân și realitățile contemporane". 
Se vor mai inaugura expoziții de 
artă populară și artizanat, de artă 
plastică. Programul manifestărilor 
omagiale mai cuprinde simpozi
oane, recitaluri de poezie patrioti
că și revoluționară, concursuri cu 
tema „Alba Iulia — 2 006", gale de 
filme artistice inspirate din trecu
tul de luptă al poporului etc. (Ște
fan Dinică).
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Marea sărbătoare a eliberării 

depline a Vietnamului

Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

în dezbatere — eficacitatea măsurii de notificare a manevrelor 
militare

ORIENTUL APROPIAT
------- !--------------------------------------------------------------------------------- •

• întrevederi irakiano-egiptene • Vizita președintelui Comite* 
tului Executiv al O.E.P. la Cairo • Scrisoarea Libanului adresată 

secretarului general al O.N.U.

DE PRETUTIWDENI

Parada militară și demonstrația oamenilor muncii

din capitala sud-vietnameză
SAIGON „ORAȘUL HO ȘI MIN" 

15 (Agerpres). — Peste un milion de 
oameni s-au adunat, Joi, in centrul 
capitalei Vietnamului de sud, pen
tru a sărbători Ziua eliberării.

în tribuna centrală au luat loc 
conducători ai Frontului Național de 
Eliberare, ai Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud și alți conducători 
sud-vietnamezi. în tribună se afla, 
de asemenea, delegația Republicii 
Democrate Vietnam, sosită la Saigon 
pentru a participa la sărbătoare.

în cuvîntarea rostită la miting, 
Nguyen Huu Tho, președintele Pre
zidiului C.C.. al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud, 
președintele Consiliului Consultativ 
al G.R.P., a subliniat însemnătatea 
uriașă pe care o are eliberarea de
plină a Vietnamului de sud pentru 
soarta Întregii națiuni vietnameze. 
El a chemat poporul Vietnamului de 
sud să-și întărească unitatea, să lup
te pentru reconcilierea națională, să 
participe activ la construirea vieții 
noi pe pămîntul eliberat. „După a- 
ceastă victorie — a spus vorbitorul 
— este necesar ca cei 45 de milioane 
de vietnamezi să se unească pentru 
a reconstrui țara lor, pentru a orga
niza o viață 
porului".

Președintele 
Vietnam,

cu căldură pe compatrioții din sud 
cu prilejul încheierii victorioase a 
luptei eroice pentru eliberarea țării 
și le-a urat succese în construirea 
patriei lor democratice, înfloritoare.

După miting a avut loc parada 
militară, la care au participat unități 
de infanterie, tancuri, rachete și ar
tilerie ale forțelor armate de elibe
rare ale Republicii Vietnamului de 
Sud. Parada a fost urmată de o de
monstrație a oamenilor muncii care 
a durat cîteva ore și s-a desfășurat 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. Timp de trei zile, în toate 
orașele Vietnamului de sud vor avea 
loc manifestări festive prilejuite de 
sărbătorirea victoriei.

Portul Saigori va fi redeschis tra
ficului internațional cu Începere de 
la 17 mai — a anunțat, miercuri, 
Ministerul Economiei și Finanțelor 
al Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, într-un comunicat retransmis 
de agenția V.N.A.

GENEVA 15 (Agerpres). — Una 
dintre problemele mai Importante 
care a rămas să fie soluționată in 
actuala fază de finalizare a docu
mentelor Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa este 
aceea a notificării marilor manevre 
și mișcări militare, precum și invi
tarea de observatori la manevre mi
litare, ca măsuri de creștere a încre
derii și Întărire a stabilității în Eu
ropa. în abordarea acestor probleme, 
s-a pornit de Ia acordul convenit că 
există o strînsă legătură între aspec
tele politice și cele militare ale secu
rității. Astfel, participanții caută o 
formulare general acceptabilă, care 
să ofere eficacitate măsurii de noti
ficare a manevrelor militare.

Dezbaterile au relevat, în acest 
sens, necesitatea Ca angajamentele 
pe care urmează să și le asume sta
tele la nivelul cel mai înalt, în ca
drul celei de a treia faze, să fie cla
re, pentru a nu da loc la interpretări 
sau echivoc. Ca urmare, se are în 
vedere stabilirea condițiilor precise 
ale notificării : nivelul minim al 
trupelor participante Ia manevre, 
aria geografică de desfășurare a ma
nevrei, perioada de preaviz și altele.

Delegația română, alături de alte 
delegații participante, se pronunță 
pentru o formulare care să asigure 
ca, atunci cînd vor • fi îndeplinite

condițiile menționate mai sus, noti
ficarea să fie comunicată tuturor 
statelor participante cu o perioadă 
rezonabilă de timp înainte de înce
perea manevrei. Astfel, a fost susți
nută ideea că introducerea caracte
rului facultativ lipsește de eficacita
te această măsură și este de natură 
să schimbe caracterul de încredere 
al măsurii, deschizînd poarta neîn
crederii, suspiciunii și instabilității. 
De asemenea, delegația română a 
sprijinit pozițiile exprimate de o se
rie de delegații pentru sublinierea 
importanței pe care această măsură 
o are pentru dezvoltarea procesului 
de destindere. în acest cadru, fiecă
rui stat participant îi revine răspun
derea politică de a pune in aplicare 
aceste măsuri.

Desigur, atunci cînd ar avea loc 
manevre mai mici decît cele prevă
zute pentru notificarea tuturor sta
telor europene și care urmează să se 
țină la granița cu alte state, este ne
cesar ca, în semn de bunăvoință, 
statele respective să notifice țările 
vecine despre asemenea acțiuni mi
litare care pot crea tensiune și in
stabilitate. Delegația română se pro
nunță consecvent pentru abținerea 
statelor de la manevre militare pe 
frontieră, precum și de la alte ac
țiuni militare care pot crea tensiune 
și instabilitate.

BAGDAD 15 (Agerpres). — Pre
ședintele R. A. Egipt, Anwar El Sa
dat, sosit miercuri la Bagdad, a 
avut în cursul serii o convorbire de 
două ore cu președintele Irakului, 
Ahmed Hassan Al-Bakr. Referin- 
du-se la aceste convorbiri, șeful sta
tului egiptean a subliniat că punctele 
de vedere ale celor două state sînt 
identice ; „Noi — a subliniat el — 
am ajuns la o deplină Înțelegere. Am 
discutat toate chestiunile privitoare 
la relațiile interarabe".

CAIRO 15 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat săptămînalului liba
nez „Al Hawadess", președintele
R. A. Egipt, Anwar El Sadat, a de
clarat că este gata să participe la 
mai multe întîlniri cu președintele
S. U.A., Gerald Ford, și cu orice
altă personalitate care poate să con
tribuie la reglementarea conflictului 
din Orientul Apropiat, 
nu ne aflăm în război 
șeful statului egiptean 
desfășurăm o ofensivă 
pe toate fronturile.

Președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a sosit într-o 
vizită la Cairo, pentru a examina cu

Atît timp cit
— a afirmat

— trebuie să 
diplomatică

Ton

nouă și fericirea po-

Republicii Democrate 
Duc Thang, a felicitat

Foreign Office-ul, care preluase în 
custodie clădirile și proprietățile a- 
parținind fostului regim de la Sai
gon, le-a predat însărcinatului cu 
afaceri a.i. al R. D. Vietnam la 
Londra. Acesta le-a preluat în nu
mele Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud.

PLENARA C.C. AL P.M.S.U.
Tovarășul Gyorgy Lazar — numit în funcția 

de președinte al Consiliului de Miniștri

CAMBODGIA

Mitingul de la

oficialitățile egiptene ultimele evolu
ții ale situației din Orientul Apro
piat. în cadrul acestor convorbiri, o 
atenție deosebită va fi acordată pro
blemelor legate de participarea Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei la lucrările Conferinței de la Ge
neva pentru pace în Orientul Apro
piat.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— într-o scrisoare adresată lui Kurt 
Waldheim, secretarul general al 
O.N.U., Libanul acuză Israelul de co
miterea unor acte de agresiune care 
includ traversarea frontierei de că
tre unități ale infanteriei, survola
rea spațiului aerian al țării, 
incursiuni în clădiri particulare, ră
pirea unor persoane nevinovate, 
scrisoare se menționează că, < 
Israelul va continua să violeze 
veranitatea libaneză, Libanul 
cere Consiliului de Securitate 
adopte măsurile necesare pentru 
cetarea unor asemenea acțiuni.

★
Președintele Libanului, Suleiman 

Frangieh, a acceptat demisia prezen
tată joi seara de primul ministru 
Rachid Solh, însărcinîndu-1 totodată 
pe acesta cu rezolvarea afacerilor 
curente ale statului — anunță agen
țiile France Presse și Associated 
Press.

• GRIU CU TULPINĂ 
SCURTĂ. Specialiștii de la 
Institutul bavarez de pedologie 
și fitotehnie din Milnchen se 
străduiesc să obțină soiuri de 
grîu a căror tulpină să fie cu 
mai bine de o jumătate de metru 
mai scurtă decît a varietăților 
cultivate îndeobște. Griul cu tul
pină scurtă prezintă avantajul 
de a rezista mai bine la intem
perii decît alte soiuri, de a asi
mila mai bine azotul și de a su
porta cantități mai mari de în
grășăminte, asigurînd producții 
sporite.

în 
dacă 

Su
va 
să 

In-

(Agerpres). — în 
r___ ___ Vietnam au avut
mari manifestări' festive, prilejuite 
de sărbătoarea eliberării Vietnamu
lui de sud. încă înainte de răsări
tul soarelui, 700 000 de locuitori ai 
Hanoiului s-au adunat în Piața tea
trului, pe stadionul Hang Day și in 
alte centre importante ale capitalei, 
unde au avut loc mitinguri.

Mitingul principal s-a desfășurat 
pe stadionul Hang Day, în prezența 
conducătorilor de partid și de stat 
ai R. D. Vietnam.

în cuvîntul său, Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, a felici
tat poporul vietnamez cu prilejul

HANOI 
pitala R.

15 
D.

ca- 
loc

victorii a eliberării depline a 
,___ El a relevat eroismul poporu
lui vietnamez, manifestat în cursul 
luptelor grele, desfășurate timp de 
30 de ani, pentru libertate și inde
pendență, precum și coeziunea sa in 
jurul Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam. Le Duan a mulțumit 
țărilor socialiste, forțelor progresis
te din întreaga lume pentru spri
jinul și ajutorul acordate Vietnamu
lui.

Pe stadion a avut loc apoi o de
monstrație, o paradă sportivă și o 
procesiune de carnaval, urmată de 
spectacole prezentate de ansambluri 
populare.

marii 
țării.

BUDAPESTA 15 (Agerpres). — La 
15 mai a avut loc Plenara C.C. al 
P.M.S.U., care a discutat și aprobat 
raportul informativ privind probleme 
internaționale actuale, prezentat 
Gyenes Andras, secretar al C.C. 
P.M.S.U.

Consiliul Prezidențial al R.P.U., 
baza propunerii C.C. al P.M.S.U. 
a Consiliului Național al Frontului 
Popular Patriotic, l-a eliberat pe

GENEVA

de 
al

pe 
Și

Jena Fock din funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri, din motive 
de sănătate, recunoscindu-i meritele 
și decorindu-I cu Ordinul „Erou al 
muncii socialiste". Totodată, Consi
liul Prezidențial l-a numit pe Gybrgy 
Lazar, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., In funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
eliberîndu-1 din funcția de vicepre
ședinte al guvernului și președintele 
Direcției de Stat a Planificării.

Precizări ale Guvernului Regal
de Uniune Națională

S-a ordonat navei „Mayaguez** să părăsească apele teri 
toriale cambodgiene

PENH 15 (Agerpres). — 
cambodgian al informații- 

Nim, a declarat la 14 mai, 
de radio Vocea Pnom Pen- 
Guvernul Regal de Uniune

Sesiunea Consiliului Comunicat comun

Reuniunea pentru examinarea modului 
de aplicare a Tratatului

Executiv al Societății 
europene de fizică

GENEVA 15 (Agerpres). — In pe
rioada 12—14 mai a-<?>, ,.P. delegație 
din România formată din prof. loan 
Ursu, dr. Valentin Ceaușescu. dr. 
Aretin Corciovei și alți specialiști, 
a participat la lucrările sesiunii 
Consiliului Executiv al Societății eu
ropene de fizică, care au avut loc la 
Geneva. Cu acest prilej, au fost exa
minate problemele legate de organi
zarea celui de-al III-lea Congres al 
Societății europene de fizică, ce se 
va desfășura la București, în luna 
septembrie.

In cadrul întîlnirii de lucru pe care 
prof. Ioan Ursu a avut-o cu prof. 
Uro Hochstrasser, conducătorul or
ganismului nuclear național din El
veția, s-au stabilit măsuri pentru 
dezvoltarea și diversificarea în con
tinuare a cooperării între cele două 
țări în domeniul folosirii pașnice a 
energiei nucleare.

sovieto-libian
TRIPOLI 15 (Agerpres). — Joi, 

Alexei Kosighin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și-a 
încheiat vizita întreprinsă în Libia. 
A fost dat publicității un comuni
cat comun, in care, după ce se ara
tă că in cursul convorbirilor cu 
Moamer El Geddafi, președintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, și Abdel Salam Jalloud, pri
mul ministru al R.A. Libiene, au 
fost abordate probleme de interes 
comun ale relațiilor dintre cele două 
țări, ca și probleme internaționale 
actuale, se relevă că cei doi condu
cători libieni au acceptat invitația 
de a face o vizită oficială în U.R.S.S.

în aceeași zi, la Tripoli au fost 
semnate protocolul privind colabo
rarea economică și tehnică și acor
dul privind colaborarea culturală a 
celor două țări.

X

de neproliferare a
GENEVA 15 (Agerpres). — Lucră

rile Conferinței pentru examinarea 
modului de aplicare a Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare, 
care se desfășoară la Geneva, se află 
in prezent în faza dezbaterilor pe 
comisii.

Luind cuvîntul în Comisia politică, 
reprezentantul țării noastre, ambasa
dorul Constantin Ene, a subliniat că 
aceste dezbateri trebuie să se con
centreze asupra elaborării de măsuri 
concrete, ’ de natură să permită con
ferinței să-și atingă obiectivele pro
puse.

în concepția țării noastre — a ară
tat ambasadorul român — Comisia 
politică trebuie să abordeze două 
chestiuni esențiale, de care depinde 
însăși viabilitatea tratatului : im
pulsionarea negocierilor de dezar
mare — în special nucleară — și 
acordarea unor garanții de securitate 
statelor neposesoare de arme ato
mice. Paralel cu respectarea cu 
scrupulozitate, de către statele nenu
cleare, a obligației asumate de a nu 
dobîndi arma atomică — a spus vor
bitorul — majoritatea statelor au 
ajuns la concluzia că articolul VI al 
tratatului nu a fost îndeplinit. Acest 
articol vorbește despre încetarea

armelor nucleare
cursei înarmărilor. Or, în timpul ul
timilor cinci ani, cursa înarmărilor 
nucleare a continuat într-un ritm 
accelerat, nu a fost distrusă nici o 
singură armă atomică.

în condițiile actuale, capătă o im
portanță sporită cerința formulată de 
statele nenucleare, încă de la înche
ierea tratatului, de a beneficia de 
garanții ferme și efective de secu
ritate în schimbul angajamentului 
lor de a renunța la arma nucleară.

Necesitatea asumării de către sta
tele posesoare de arme nucleare a 
angajamentului solemn că niciodată 
și în nici o împrejurare nu vor fo
losi sau amenința cu folosirea armei 
nucleare împotriva țărilor nenu
cleare — împărtășită de mărea ma
joritate a delegațiilor 
ca una 
tale ale aplicării în viitor a tratatu- 

_ lui și ' '...................................
a arătat

PNOM 
Ministrul 
lor, Hou 
la postul 
hului, că
Națională ■ al Cambodgiei va ordona 
ca nava „Mayaguez" să părăsească 
apele teritoriale cambodgiene, aver- 
tizînd, în același timp, față de orice 
activități viitoare de provocare sau 
de spionaj. El a subliniat că nava 
„Mayaguez" a pătruns în mod deli
berat în apele teritoriale cambod
giene, deoarece era dotată cu insta
lații moderne de navigație și echi
pament științific. Scopul acestei ac
țiuni, a spus el, a fost de a induce 
in eroare opinia publică mondială și 
să acuze Cambodgia de provocarea 
unei dispute. Nu intenționăm să re
ținem nava sau să provocăm vreo 
dispută. Ceea ce dorim este să a- 
tragem atenția Ca apele țeritorlajf 
să nu mai fie violate.

Hou Nim a acuzat Statele Unit# 
că au întreprins acțiuni de spionaj 
și sabotaj împotriva Cambodgiei pe

• FAR ATOMIC. M- 
mul far atomic din lume — de 
construcție sovietică — a în
ceput să funcționeze pe Marea 
Baltică. „Ochiul" său, alimen
tat de două generatoare termo
electrice cu radioizotopi, pre
văzute să funcționeze cîțiva ani 
fără întrerupere, despică întu
nericul pe o rază de 16 mile, 
întreținerea noului far este a- 
sigurată de sisteme automate, 
îngrijitorul farului controlează 
funcționarea acestuia de la un 
panou de comandă instalat pe 
țărm.

• 24 DE ZILE PE O 
PLUTĂ PNEUMATICĂ. 
Un cetățean francez, Yves Her- 
rou, în virstă de 40 de ani, a 
petrecut 24 de zile, pe o plută 
pneumatică în plin Ocean 
Atlantic, fiind salvat, în cela 
din urmă, de un petrolier libe
rian. Herrou a plecat din Da
kar cu un velier, Indreptîndu-se 
spre Brest. După cîteva zile a 
naufragiat. Timp de peste trei 
săptămîni, pluta sa, pe care a 
reușit să-și aducă alimente 
pentru 3—4 zile, 6 litri de apă, 
o lampă electrică de buzunar și 
două rachete de semnalizare, a 
fost purtată de valurile Atlan
ticului. în ciuda faptului că a 
suferit atîtea zile de foame și 
de sete, el s-a refăcut rapid 
după salvare, ceea ce demon
strează, o dată în plus, marea 
capacitate de rezistență a orga
nismului uman.

se profilează 
dintre condițiile fundamen-

asigu'rării viabilității lui, 
reprezentantul țării noastre.

asupra liDertațiior 
elaborat de P.C.F.

•1

am- 
și nave de spionaj nord- 
au violat suveranitatea 

a Cambodgiei, aproape în 
în zona insulelor Prins,

apă, în aer și pe uscat, arătînd că 
forțe speciale ale S.U.A. au fost tri
mise Ia Pnom Penh și in alte orașe, 
în vederea desfășurării de activități 
distructive împotriva economiei cam
bodgiene și securității naționale. în 
acest sens, el a menționat că 
barcațiuni 
americane 
teritorială 
fiecare zi,
Tang și Wai.

Recent — a arătat în continuare 
ministrul cambodgian — mai multe 
nave ale Statelor Unite, camuflate 
ca vase de pescuit, conduse de cetă
țeni ai altor țări, au fost reținute 
de unități ale patrulelor noastre de 
coastă. Fiind întrebați în legătură 
cu prezența lor în apele noastre te
ritoriale, unul din membrii echipa
jului, un cambodgian, a răspuns că 
aceste vase, echipate cu cele mai 
moderne stații de recepție-emisie, 
au misiunea de a stabili contacte cu 
oamenii lor, care au fost debarcați 
undeva pe uscat.

Declarația președintelui S.U.A,
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Președintele Gerald Ford a anunțat, 
într-o alocuțiune televizată, că nava 
comercială „Mayaguez" și echipajul 
său în totalitate au fost recuperate 
de către forțele de intervenție ame
ricane. Președintele a adăugat că 
pușcașii marini americani, debarcați

pe Insula Koh-Tang, continuă să se 
afle sub focul „khmerilor roșii“, dar 
sînt gata să părăsească insula. Casa 
Albă anunțase, anterior, că Statele 
Unite au cerut guvernului cambod
gian să elibereze necondiționat și 
imediat pe membrii echipajului.

• LASERUL ÎMPOTRI
VA POLUĂRII. In cadrul 
Institutului de fizică al Univer
sității din Koln a fost pus la 
punct un „tun laser" care poate 
analiza în fiecare secundă ni
velul poluării atmosferice din 
mările aglomerări urbane, repe- 
rînd instantaneu sursa gazelor 
nocive. Radiațiile laser, absolut 
inofensive pentru organismul 
uman, se propagă atît ziua, cit 
și noaptea, pe orice fel de con
diții atmosferice. „Tunul laser", 
care va intra în producția de 
serie în viitorii trei ani, depis
tează chiar și concentrații mi
nime de gaze (0,00001 la sută).

•FEBRA AURULUI. 
Creșterea considerabilă a pre
țului metalului galben, scrie 
„New York Times", a determi
nat în California o nouă „goană 
după aur" similară aceleia de 
acum un secol și mai bine. Mii 
de locuitori din acest stat au 
început din nou să sape sau să 
cearnă nisipurile aluvionare în 
căutarea mult rîvnitului metal. 
Dar nu numai californienii au 
fost cuprinși de febra aurului. 
Numeroși căutători au sosit din 
alte regiuni ale S.U.A. Autori
tățile locale au eliberat pînă a- 
cum 4 000 de licențe pentru cei 
cuprinși de această febră.

Senatori americani critică politica de folosire a forței

EVOLUȚII IN LAOS
sub semnul afirmării voinței poporului de libertate, 

reconciliere, unitate, reconstrucție
Așa cum era și firesc, atenția opi

niei publice internaționale s-a con
centrat, în timpul din urmă, în legă
tură cu Indochina, asupra Vietna
mului de sud și Cambodgiei. Paralel 
cu victoriile istorice obținute de po
poarele vietnamez și cambodgian, 
interesante și importante procese 
s-au desfășurat și în Laos. Astfel, 
veștile sosite în ultimele zile din 
Laos oglindesc dezvoltarea pro
ceselor noi din această țară, în 
sensul întăririi caracterului democra
tic, progresist al guvernului de la 
Vientiane, corespunzător cerințelor 
maselor largi, voinței întregului popor 
laoțian. Potrivit agențiilor de presă, 
sub presiunea maselor populare, cinci 
miniștri exponenți ai cercurilor de 
dreapta, reacționare, între care mi
nistrul apărării Sisouk Na Cham- 
passak, și-au dat demisia. Totodată, 
comandanții celei de-a doua și a 
cincea regiuni militare, generalii 
Vang Pao și Touglith Chockenboun, 
legați de aceleași cercuri retrograde, 
au părăsit țara. In locurile rămase 
vacante au fost sau urmează să fie . 
numite personalități cu vederi politi
ce progresiste, angajate în efortul 
de consolidare a păcii, de întărire a 
unității naționale și dezvoltare a ță
rii pe făgașul progresului economic 
și social. Astfel, noul ministru al apă
rării, generalul Khamouane Bouphe, 
care exercită și funcția de conducă
tor al forțelor armate naționale, este 
membru al Frontului Patriotic Lao
țian, organizația politică cea mai lar
gă și al cărei program exprimă in
teresele întregului popor.

în schimbările care au loc la Vien
tiane tinde sâ-și găsească finalizare 
lupta îndelungată și grea desfășurată 
de Frontul Patriotic, de forțele cele 
mai înaintate, de masele largi ale po
porului pentru apărarea independen
ței și unității țării, pentru făurirea 
unui stat laoțian pașnic, democratic și 
prosper. Ultimele evenimente atestă, 
în același timp, falimentul încercări
lor cercurilor politice și militare de 
dreapta de a întoarce înapoi, cu spri
jin din afară, roata istoriei, pentru 
a-și menține privilegiile și a perpe
tua structuri sociale anacronice, re
pudiate de întregul popor.

Sintetizînd sensul evenimentelor de 
la Vientiane, primul ministru al gu
vernului provizoriu de uniune națio-

Fuma, arăta că a- 
o „nouă situație" in 
că aceasta ar putea 
final unei confrun- 
acum două decenii.

nală, Suvanna 
cestea au creat 
țară, apreciind 
să pună punct 
țări- declanșate

Așa cum este cunoscut, părțile lao- 
țiene au încheiat, în februarie 1973, 
acordul de la Vientiane, care preve
dea încetarea războiului civil înde
lungat și devastator, inspirat de 
cercurile imperialiste, reglementarea 
problemelor interne pe baza înțelege
rii naționale, fără amestec străin, ți- 
nîndu-se seama de existența a două 
zone — din care regiunile eliberate și 
aflate sub controlul Frontului Patrio
tic Laoțian reprezintă peste două 
treimi din suprafața țării. în spiri
tul acordului, salutat cu bucurie de 
întregul popor, s-au înregistrat pro
grese însemnate pe calea reconcilierii 
naționale și lărgirii drepturilor de
mocratice ale cetățenilor, inclusiv 
crearea guvernului provizoriu de u- 
niune națională și a altor organisme 
centrale și locale de coaliție. For
țele patriotice ale societății au pă
șit, in acest spirit, la opera de 
reclădire a unității naționale și 
de stat, pe linia aspirațiilor poporului 
de a-și vedea țara reunificată, inde
pendentă, de a-și făuri un viitor 
mai bun.

în opoziție cu voința clar manifes
tată a poporului, cercurile 
ta, care încă în perioada 
interlaoțian au încercat să 
realizarea unei înțelegeri, 
prins acțiuni de sabotare, . 
căile, a prevederilor acordului. Deși 
acest acord prevedea, în mod expres, 
lichidarea așâ-numitelor „forțe spe
ciale" înjghebate cu ani în urmă și 
dirijate de C.I.A. (Agenția centrală 
de spionaj a S.U.A.) — fapt de 
notorietate publică — acestea nu 
numai că nu au fost dizolvate, 
dar au atacat în repetate rînduri zo
nele eliberate, au căutat să întrețină 
o atmosferă de teroare și nesiguran
ță, să determine reluarea ostilități
lor militare, pentru a împiedica pro
cesul de normalizare. Acestui cadru 
i s-au circumscris și gravele inciden
te provocate recent de „forțele spe
ciale", sprijinite de membrii reacțio
nari ai guvernului. în punctul stra
tegic Sala Phoukoune, incidente sol
date cu eșecul provocatorilor.

Recrudescența în ultimele săptămîni

de dreap- 
dialogului 
împiedice 
au între- 
pe toate

a acțiunilor cercurilor de dreapta s-a 
izbit de împotrivirea hotăritâ a for
țelor patriotice. în diferite colțuri 
ale tării au avut Ioc puternice de
monstrații în favoarea traducerii în
tocmai în viață a acordului de pace 
și reconciliere. Participanții la ■ de
monstrațiile de 1 Mai, ca și la ma
rele miting de la Vientiane, prilejuit 
de ziua națională a Laosului, au ce
rut cu tărie înlăturarea din guvernul 
de la Vientiane a elementelor reac
ționare, înlocuirea generalilor care 
acționează contrar voinței poporului. 
Sub presiunea puternică a maselor 
populare, reprezentanții cercurilor de 
dreapta au fost nevoiți să părăseas
că scena politică. Chiar și comenta
tori politici occidentali apreciau că 
aceste demiteri și înlocuiri nu repre
zintă simple mutații cantitative, ci 
reflectă procesul de cristalizare a si
tuației calitativ noi.

Prin înlăturarea instrumentelor a- 
mestecului străin și consolidarea po
zițiilor forțelor progresiste, înmă
nuncheate în Frontul Patriotic, schim
bările de la Vientiane exprimă un 
nou raport de forțe în cadrul gu
vernului, ca și pe planul întregii 
vieți sociale, marchează o însemna
tă victorie a poporului laoțian pe ca
lea înfăptuirii năzuințelor sale fier
binți.

Poporul român, care a salutat cu 
profundă bucurie marile izbînzi ale 
popoarelor vietnamez și cambodgian, 
încearcă aceleași sentimente de 
tisfacție față de evenimentele 
Laos, nutrind convingerea că ele 
întregi triujnful luptei tuturor 
poarelor din Indochina, pentru
gurarea dreptului de a fi stăpîne pe 
propria lor soartă, cauză ce iși dove
dește din plin invincibilitatea. Nu 
încape îndoială că evoluțiile din ul
timele săptămîni din această zonă a 
lumii, atît de mult încercată, des
chid în fața popoarelor care trăiesc 
aci zorile unei ere noi, a păcii, a e- 
forturilor constructive, pentru vin
decarea rănilor lăsate de îndelunga
tele perioade de confruntări milita
re, pentru dezvoltare pașnică, spre 
binele tuturor națiunilor din Pe
ninsula Indochina. în folosul cauzei 
progresului și securității internațio
nale.
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PARIS 15 — Corespondentul nos
tru transmite^: în cursul unei confe
rințe de presă) Georges Marchais, se
cretar general al Partidului Comu
nist Francez, a prezentat, joi, un 
proiect de „Declarație asupra liber
tăților", elaborat de o comisie a C.C. 
al P.C.F. Proiectul expune concep
țiile comuniștilor francezi asupra 
libertăților democratice și a rolului 
lor în înfăptuirea societății socialiste.

Georges Marchais a declarat că 
proiectul de „Declarație asupra li
bertăților" va fi supus unei largi 
dezbateri în rtndurile opiniei publice 
și și-a exprimat dorința de a se 
ajunge, împreună cu celelalte par
tide ale Uniunii stîngii din Franța, 
la o declarație comună.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
Ronald Nessen, anunțînd că liderii 
Congresului au fost informați, înain
tea atacului lansat asupra navelor 
cambodgiene de hotărîrea adoptată 
de președintele Ford, a subliniat că 
interpretarea acestei măsuri a pro
vocat o vie dispută în forul legisla
tiv suprem american.

Senatorul George McGovern a de
clarat că „președintele Ford ar fi 
trebuit să aștepte, înainte de a fi 
acționat pe plan militar", iar senato
rul Edward Kennedy a apreciat că 
„se pare că Statele Unite au acțio
nat cu pripeală". El a cerut ca pre
ședintele Ford să explice Congresu
lui „dacă toate căile diplomatice po
sibile au fost epuizate".

„Sper că nu vom merge pe drumul

parcurs în criza din Golful Tonkin, 
din 1964“ — a declarat senatorul H. 
Jackson. „Este timpul să judecăm 
la rece, și nu să facem exerciții de 
folosire a forței", a afirmat el.

Senatorul Mike Mansfield a preci
zat, la rîndul său, că a fost prevenit 
de hotărîrea Casei Albe 
dent.

după inci-
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— La 14 mai, secretarul 
O.N.U. a anunțat că și-a 
nele sale oficii Statelor Unite șl 
Cambodgiei în afacerea „Mayaguez", 
„pentru a facilita procesul unei re
glementări pașnice" și cerînd abține
rea de la noi acte de forță. în acest 
sens, secretarul general a stabilit 
gâturi cu guvernele Cambodgiei 
Statelor Unite — s-a precizat 
O.N.U.

(Agerpres). 
general al 
oferit bu-
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• MONSTRUL DIN 
LOCH NESS, VICTIMĂ 
A INFLAȚIEI. Nimeni 
reușit să dovedească pînă acum 
existența monstrului din lacul 
scoțian Loch Ness, dar se pare 
însă că și această fantomă su
feră de... inflație. Cu 13 ani în 
urmă, pe malul lacului s-a des
chis un „birou de cercetări" 
care distribuia un buletin de 
informații destinat turiștilor, în 
care se publicau ultimele nou
tăți despre presupusul monstru, 
în ultimul timp, activitatea tu
ristică a_ ________1-'__ ' .’
odată cu ea s-a redus și numă
rul celor care participau la de
tectarea 
tandri.

scăzut considerabil șl

monstrului — sca- 
uuuu, oameni-broască. Lovi
tura de grație a fost dată insă 
recent de majorarea tarifelor 
poștale cu 40 la sută, ceea ce 
s-a repercutat asupra distribui
rii buletinului. în consecință, 
„biroul de cercetări" de la Loch 
Ness și-a închis porțile.

agențiile de presă transmit
Convorbiri româno-so- 

ViOtiCO» L* 15 ma*> Traian Dudaș, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor al Republicii Socialista 
România, a avut o întrevedere cu 
B. P. Bescev, ministrul căilor de co
municații al U.R.S.S., și cu alți con
ducători ai acestui minister. Au fost 
examinate unele probleme de inte
res reciproc privind transporturile 
feroviare și în tranzit pe căile ferata 
române și sovietice și alte probleme 
ale lărgirii colaborării dintre cele 
două ministere.

Legea privind asocierea 
sindicala 8 *ost da^8 publicității 
la Lisabona. Noua lege consacră 
principiul unicității sindicale, prevă- 
zînd crearea unei centrale unice și 
garantează libertatea de afiliere a 
muncitorilor. Concomitent, a fost 
dat publicității un decret-lege care 
instîtuționalizează „Intersindicala" 
națională drept Confederația genera
lă a muncitorilor din Portugalia.

încheierea convorbirilor 
bulgaro-austriece. In c°™ni- 
catul comun dat publicității Ia în
cheierea vizitei în Bulgaria a cance
larului federal al Austriei, Bruno 
Kreisky, se relevă că cele două părți 
au constatat cu satisfacție extinde
rea relațiilor dintre Bulgaria și Aus
tria. menționind posibilitățile lăr
girii lor pe plan economic. S-a evi

dențiat că destinderea pe continentul 
european influențează pozitiv asu
pra situației și din alte zone ale lu
mii, exprimindu-se convingerea că 
cea de-a doua fază a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa se va încheia cu succes și că 
cea de-a treia etapă a conferinței șe 
va desfășura la cel mai înalt nivel.

în capitala Ciprului
deschis, joi, ședința Prezidiului Or
ganizației de Solidaritate a Popoa
relor din Asia și Africa (O.S.P.A.A.). 
Pe ordinea de zi a lucrărilor figu
rează situația din Cipru și cea din 
Orientul Apropiat, problemele fos
telor colonii portugheze, lupta împo
triva neocolonialismului și aparthei
dului, situația din Indochina. într-un 
mesaj adresat participanților, pre
ședintele Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios, a arătat că prima rundă a 
convorbirilor de la Viena dintre re
prezentanții comunităților greacă și 
turcă din insulă nu s-a soldat cu 
rezultate pozitive, dar că partea ci
priotă greacă va participa la cea 
de-a doua rundă de convorbiri cu 
intenții deschise și de pe o poziție 
de bunăvoință.

Consiliul Revoluției 8 nu- 
mit în funcția de șef de stat major al 
forțelor aeriene din Portugalia pe 
colonelul Morais da Silva — a anun
țat un comunicat al Președinției re
publicii. Da Silva ii succede genera
lului Narciso Mendes Dias.

Delegația Frontului Uni
tății Socialiste, «^să de 
tovarășul Eugen Jebeleanu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.U.S., care întreprinde o vizită în 
Italia, Ia invitația Partidului Repu
blican, s-a întîlnit cu vicepreședintele 
Camerei deputaților, Roberto Luci- 
fredi, și a purtat convorbiri cu pre
ședintele Comisiei permanente pen
tru industrie și comerț, Oscar Mam- 
mi, membru al Direcțiunii P.R.I. De
legația s-a întîlnit, de asemenea, cu 
președintele grupului senatorial al 
Partidului Republican, senatorul Mi
chele Cifarelli.

Statele Unite au procedat 
miercuri la o nouă explozie nuclea
ră subterană, cea mai puternică din 
ultimii doi ani. Explozia, care s-a 
efectuat în Nevada, la o adîncime 
de 765 metri, a zguduit toate clă
dirile din Las Vegas, localitate si
tuată la 175 km de poligonul din 
Nevada.

Cinci persoane au fost 
ranițe de explozia unei bombe pla
sate de elemente extremiste într-un 
local de la periferia capitalei Ulste- 
rului, Belfast. Bomba a fost disimu
lată în local de persoane rămase ne
identificate. Explozia a provocat un 
incendiu care a distrus parțial clădi
rea.

• DE CE SINT SIMU
LATE INCENDIILE ? As°- 
ciația națională pentru protec
ția împotriva incendiilor din 
Statele Unite apreciază că nu
mărul mare de incidente de a- 
cest fel, semnalate pe întreg 
teritoriul S.U.A.. este direct le
gat de dificultățile prin care 
trece în prezent economia ame
ricană. Unii oameni de afaceri 
consideră că simularea unui in
cendiu este mai recomandabilă 
pentru a scăpa de obligația de 
a-ți plăti datoriile decît decla
rarea oficială a falimentului. 
La aceeași soluție au ajuns și 
unii posesori de automobile cu 
consum mare de carburant care, 
aflați in imposibilitatea de a le 
vinde, au constatat că lși pot 
procura banii necesari cumpă
rării unui automobil de mic li- 
traj de la societățile de asigu
rări, incendiindu-și vechiul au
tomobil.

• ATERIZARE FORȚA
TĂ. Un dirijabil umplut cu 
aer cald, care efectua primul 
său zbor în Europa, a fost ne
voit să aterizeze în apropiere 
de Lucerna, din cauza unei de
fecțiuni tehnice. Dirijabilul 
transporta cîteva mii de plicuri 
filatelice de la Lucerna la 
Zoug, pe o distanță de 56 kilo
metri. Aparatul, proiectat de 
un elvețian, a fost realizat In 
Statele Unite, unde a efectuat 
și primele zboruri de încercare, 
la începutul acestui an.
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