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CO PRILEJUL MARII VICTORII A POPORULUI VIETNAMEZ
Expresie a prieteniei și solidarității frățești dintre poporal român 

și poporul vietnamez, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și alți conducători de partid 
și de stat au participat la recepția oferită de ambasadorii
Republicii Democrate Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud

J

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au parti
cipat, vineri seara, la recepția oferi
tă de ambasadorul Republicii Demo
crate Vietnam la București, Nguyen 
Thanh Ha, și de ambasadorul Repu
blicii Vietnamului de Sud, Lam Van 
Luu, cu ocazia sărbătoririi Marii Vic
torii a poporului vietnamez.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinati cu 
multă căldură de numeroși bucu- 
reșteni, care și-au reafirmat senti

mentele de profundă dragoste, stimă 
și recunoștință față de secretarul 
general al partidului, față de activi
tatea sa neobosită consacrată propă
șirii României socialiste, cauzei păcii 
și socialismului, edificării unei lumi 
a prieteniei și colaborării rodnice în
tre națiuni. In această manifestare 
entuziastă și-au găsit, totodată, ex
presie satisfacția deplină cu care în
tregul nostru popor salută victoria 
istorică a poporului vietnamez, sim
țămintele de profundă prietenie și 
solidaritate militantă pe care poporul 
român le nutrește față de bravul 
popor vietnamez.

La recepție au luat parte, de ase
menea, tovarășii Manea Mănescu. 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Lina Cio- 
banu, Emil Drăgănescu, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Du
mitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voi- 
tec, Ștefan Andrei, Iosif Banc. Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Ion Ioniță.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, gene
rali și ofițeri, personalități ale vie
ții științifice și culturale.

Intre participanți se aflau tineri

vietnamezi care își fac studiile și se 
specializează în țara noastră.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

La începutul recepției, ambasadorul 
Nguyen Thanh Ha și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au rostit cuvîn- 
tări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat s-au 
întreținut, apoi, într-o atmosferă 
caldă, prietenească, cu ambasadorii 
Republicii Democrate Vietnam și 
Republicii Vietnamului de Sud.

feri, s-a încheiat vizita in tara noastră 
a Maiestății Sale regina Iuliana a Olandei 
si a Altetei Safe Regale prințul Bernhard

Convorbirile purtate și acordurile încheiate — o nouă 

și importanta contribuție la dezvoltarea prieteniei 
și colaborării româno-olandeze, în interesul reciproc, 

al picii și securității în Europa și in lume

La plecare, pe aeroportul Otopenl '

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae CeaușescuStimați tovarăși ambasadori ai Republicii Democrate Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud,Stimați tovarăși și prieteni. Tovarăși ambasadori, | Domnilor ambasadori.Guvernul, Comitetul Central al partidului, Consiliul de Stat. întregul popor român iau parte cu deosebită bucurie la marea sărbătoare a poporului vietnamez, care a do- bîndit o victorie de însemnătate istorică. Aș dori, cu acest prilej, ca, în numele Comitetului Central, al Consiliului de Stat, al guvernului, al meu personal, al întregului popor român să adresez Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Frontului Național de Eliberare din Republica Vietnamului de Sud, celor două guverne, întregului popor vietnamez salutul nostru și felicitările cele mai calde pentru victoria obținută, precum și urarea de a do- bîndi noi și noi succese pe calea dezvoltării economico-sociale, a re- unificării pașnice a patriei, a făuririi unui Vietnam puternic, independent, în care poporul să se bucure de tot ceea ce își dorește ! (Aplauze puternice).Fără îndoială că victoria împotrivă forțelor reacționare, imperialiste, a intervenției străine este, în primul rînd, rodul luptei istorice desfășurate de poporul vietnamez sub conducerea Partidului celor ce muncesc și a Frontului Național de Eliberare. A- ceastă victorie este, în același timp, rezultatul solidarității și

Cuvîntul ambasadorului Republicii 
Democrate Vietnam, Nguyen Thanh Ha

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președinte al Republicii 
Socialiste România,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Stimați tovarăși conducători de 

partid și de stat români,
Stimați tovarăși și prieteni mem

bri ai corpului diplomatic,
Dragi tovarăși și prieteni.
Astăzi, cu o imensă bucurie, 45 

milioane de compatrioți ai noștri 
din întregul Vietnam, din Nord și 
pînă în Sud, sărbătoresc marea vic
torie a ofensivei și a răscoalei ge
neralizate din primăvara anului 1975, 
în urma căreia a fost distrusă armata 
mercenară și guvernul marionetă de 
la Saigon al trădătorilor de patrie, 
agresorii au fost învinși, a fost înlă
turat regimul neocolonialist impus de 
imperialismul american, fiind elibe
rat complet Vietnamul de sud.

Cu această ocazie deosebit de so
lemnă, ambasadorul Republicii Viet
namului de Sud, Lam Van Luu, și 
cu mine, în numele celor două am
basade ale noastre, avem onoarea să 
salutăm în modul cel mai călduros 
prezența în mijlocul nostru a tova
rășului secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Salutăm călduros pe ceilalți tova
răși conducători de partid și de stat 
români.

Salutăm călduros pe tovarășii și 
prietenii din corpul diplomatic și pe 
tovarășii și prietenii care au venit la această recepție să împărtășească 

sprijinului activ acordat de țările socialiste, de alte țări și popoare, de toate forțele progresiste, inclusiv — așa cum ați spus, tovarășe ambasador — de însuși poporul american, pentru terminarea războiului, pentru stabilirea în Peninsula Indochineză a unor relații noi, bazate pe egalitate, respect al independenței, neamestec în treburile interne.Poporul român are satisfacția de a fi acordat eroicului popor vietnamez, în tot decursul luptei sale drepte pentru libertate și neatârnare, un sprijin internaționalist activ — material, politic și diplomatic — de a-și fi adus contribuția la măreața victorie obținută de poporbl vietnamez împotriva intervenției imperialiste, a forțelor reacționare interne din Vietnamul de sud, pentru cucerirea dreptului de a fi deplin stăpîn pe propria țară, de a-și făuri viitorul corespunzător intereselor și aspirațiilor sale vitale.Poporul român, ca și toate forțele progresiste ale lumii, a avut, de asemenea, bucuria să salute recent victoria obținută de forțele patriotice în Cambodgia, de guvernul legal al acestei țărj, care au reușit să alunge de pe întreg teritoriul patriei forțele intervențio- niste străine, elementele trădătoare de la Pnom-Penh, să-și redo- bîndească libertatea și ipdepen- dența națională. în felul acesta s-au creat condiții pentru instaurarea în întreaga Peninsulă Indo- chineză a unui climat politic nou, în care popoarele să se poată dez

bucuria cu noi în această zi solem
nă, de sărbătorire a victoriei.

După 30 de ani de luptă fermă 
purtată, rînd pe rînd, împotriva unui 
șir de forțe imperialiste, poporul 
vietnamez a obținut o victorie gran
dioasă, încununînd cu succes revolu
ția națională și democrată în întrea
ga țară.

Victoria în lupta pentru eliberarea 
deplină a Vietnamului de sud se în
scrie ca o nouă pagină strălucită și 
glorioasă în istoria de patru ori mile
nară a poporului nostru. De acum 
înainte s-a pus capăt pentru totdea
una, pe întregul teritoriu al Vietna
mului, ocupației străine. Indepen
dența și suveranitatea patriei noas
tre sînt cucerite pe deplin. Tragedia 
care s-a abătut asupra țării a luat 
sfîrșit. Națiunea vietnameză începe 
acum o eră nouă, de dezvoltare stră
lucită.

Sărbătorind această victorie de în
semnătate istorică, poporul vietna
mez aduce omagiul și recunoștința 
sa profundă președintelui Ho $i Min, 
care și-a consacrat întreaga viață 
cauzei independenței și libertății pa
triei, fericirii întregului nostru po
por. Președintele Ho Și Min a fost 
fondatorul și făuritorul detașamen
tului de avangardă revoluționară — 
Partidul celor ce muncesc din Viet
nam — a îmbinat cu măiestrie, a în
gemănat cu succes știința socială a 
marxism-leninismului, energia ex
traordinară și forța creatoare, ine
puizabilă, a poporului vietnamez.

întregul popor vietnamez este ho
tărît să transforme entuziasmul re
voluționar într-o mare mișcare patriotică, să realizeze ultima dorință ■ 

volta liber șl independent pe calea progresului și civilizației, să poată colabora pe baza egalității în drepturi, a stimei și avantajului reciproc, fără nici un amestec din afară.Victoria poporului vietnamez are loc în împrejurări internaționale deosebite, cînd popoarele își afirmă cu tot mai multă hotărîre dorința de a pune capăt vechii politici imperialiste de inegalitate, dominație și dictat, de a-și asigura posibilitatea de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, de a se dezvblta corespunzător năzuințelor lor, fără nici un amestec din afară. Tocmai în aceste împrejurări internaționale, ale avîntului revoluționar al luptei de eliberare națională, ale luptei pentru pace și o nouă ordine internațională a fost posibilă victoria istorică a poporului vietnamez. (Aplauze puternice).Fără îndoială că la toate schimbările de pînă acum produse în situația internațională lupta poporului vietnamez a adus o contribuție însemnată ; totodată, victoria dobîndită, trecerea poporului vietnamez la reunificarea și dezvoltarea democratică, pașnică a țării va exercita o puternică influență asupra evoluției vieții internaționale. Victoria poporului vietnamez, ca și victoria obținută de poporul cambodgian în eliberarea patriei sale demonstrează tuturor națiunilor că, dacă popoarele sînt hotărî te să-și apere independența, nu există forțe în lume în stare să le împiedice să-și dobîndească li

președintelui Ho Și Min — edifica
rea unui Vietnam pașnic, indepen
dent, reunificat, democratic și pros
per, care să contribuie astfel la 
revoluția mondială.

Marea noastră victorie este o vic
torie a solidarității militante, indes
tructibile a celor trei popoare din 
Indochina — vietnamez, laoțian și 
cambodgian. Victoria noastră este o 
victorie comună a țărilor socialiste 
frățești, a mișcării comuniste inter
naționale, a mișcărilor de eliberare 
națională, a tuturor țărilor iubitoare 
de pace și dreptate, a tuturor pătu
rilor populare progresiste din lu
mea întreagă, inclusiv a poporului 
american; Această victorie accelerea
ză procesul prăbușirii colonialismu
lui, este o lovitură dată neocolonia- 
lismului, strategiei globale a impe
rialismului american, contribuind ac
tiv la lupta comună a popoarelor 
pentru independență națională, de
mocrație, pace și progres social.

Dragi tovarăși și prieteni,
în această zi triumfală, în numele 

ambasadei noastre și al ambasadei 
Republicii Vietnamului de Sud, țin 
să exprim recunoștința profundă a 
poporului vietnamez, a Guvernului 
Republicii Democrate Vietnam, a Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud față 
de Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză și celelalte țări so
cialiste frățești, față de mișcarea co
munistă și muncitorească internațio
nală, față de toate țările prietene de 
pe toate continentele, față de pătu
rile populare progresiste din lume, inclusiv din rlndul poporului ameri

bertatea, să fie stăpîne pe destinele lor ! Evenimentele la care m-am referit vor da un nou imbold luptei de eliberare națională, luptei pentru o nouă ordine politică și economică internațională, pentru egalitate, pentru respectul independenței tuturor națiunilor lumii. (Aplauze prelungite).Doresc și de data aceasta să asigur Guvernul Republicii Democrate Vietnam, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, să asigur Comitetul Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam și Frontul Național de Eliberare, pe conducătorii din cele două republici, de întreaga solidaritate și întregul sprijin pe care poporul român este hotărît să li-1 dea în continuare, de dorința noastră de a întări solidaritatea și conlucrarea în noile condiții, cînd în fața poporului vietnamez se pune sarcina dezvoltării economico-sociale și a reunificării pașnice a patriei. (A- plauze puternice).Fie ca prietenia și colaborarea dintre România, poporul român pe de o parte, și Republica Democrată Vietnam, Republica Vietnamului de Sud și poporul vietnamez pe de altă parte, să se dezvolte tot mai puternic !Fie ca solidaritatea tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste, democratice, a tuturor popoarelor iubitoare de pace să se întărească tot mai mult ! (Aplauze puternice, prelungite).
can. care au sprijinit și au ajutat din 
toată inima poporul nostru în lupta 
sa dreaptă, încununată cu această 
victorie glorioasă.

In mod deosebit exprimăm recu
noștința noastră profundă față de 
partidul și guvernul român, în frun
te cu stimatul tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, față de poporul frate ro
mân, care au acordat întregul lor 
sprijin și ajutor poporului nostru în 
lupta împotriva agresiunii america
ne, pentru salvare națională și în 
construirea socialismului.

Vietnamul de sud este complet eli
berat. Pacea s-a restabilit in Viet
nam. Reunificarea patriei noastre se 
va realiza mai rapid. Aceasta consti
tuie o condiție favorabilă pentru 
strîngerea și mai mult a solidarității, 
prieteniei și colaborării frățești cu 
țările socialiste, pentru dezvoltarea 
relațiilor de pace și prietenie cu toa
te țările lumii.

Dragi tovarăși și prieteni,
în această atmosferă deosebit de 

solemnă, de solidaritate și prietenie, 
propun să ridicăm paharul în cinstea 
eliberării depline a Vietnamului de 
sud — marea victorie a întregului 
popor vietnamez ;

Pentru solidaritatea și prietenia 
dintre popoarele vietnamez, laoțian 
și cambodgian, dintre popoarele țări
lor socialiste frățești, a mișcărilor de 
eliberare națională, a tuturor po
poarelor iubitoare de pace și liber
tate din lume !

Pentru solidaritatea șl trăinicia 
prieteniei frățești dintre popoarele 
vietnamez și român !

în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat a 
României !

în sănătatea tovarășilor și priete
nilor din corpul diplomatic, în sănă
tatea dumneavoastră, dragi tovarăși 
și prieteni, a tuturor celor prezenți aici 1 (Aplauze)»

Vineri seara s-a încheiat vizita o- 
ficială pe care Maiestatea Sa regina 
Iuliana și Alteța Sa Regală Bernhard, 
prințul Țărilor de Jos, au făcut-o în 
tara noastră, la invitația președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

în această vizită, suverana Olandei 
și prințul Țărilor de Jos au fost în
soțiți de E. L. Sweerts de Landas 
Wyborgh, prima doamnă de onoare 
a Maiestății Sale regina, A. A. M. 
yap Agt, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al justi
ției, J. J. L. van Lynden, mare maes
tru al Casei Maiestății Sale regina, 
general-locotenent al Forțelor aerie
ne H. Schaper, aghiotant general și 
șef al Casei Militare a Maiestății 
Sale regina, L. J. Brinkhorst, secre
tar de stat al afacerilor externe, F. 
M. de Graaff, directorul Cabinetului 
reginei, general de brigadă al. For
țelor aeriene R. J. E. M. van Zinnicq 
Bergmann, mareșal al Curții Maies
tății Sale regina, general de brigadă 
W. F. K. Bischoff van Heemskerck, 
mare comis al Maiestății Sale regina, 
și de alte persoane oficiale.

De la reședință pînă la aeroportul 
Otopeni, unde a avut loc ceremonia 
plecării, înalții oaspeți regali au fost 
însoțiți de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La aeroport erau arborate drapele 
de stat ale României și Olandei. Pe 
frontispiciul pavilionului oficial se 
aflau portretele președintelui Nicolae 

împreună cu președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
regina Iuliana și prințul Bernhard 

au vizitat Delta Dunării
Reportajul vizitei, în pagina a lll-a

La Sulina, mii de locuitori salutd cu vi>i și Îndelungi aplauze pe inaiții oaspeți

Ceaușescu și reginei Iuliana. Pe mari 
panouri erau înscrise urările : „Să 
se întărească prietenia și colaborarea 
dintre România și Olanda, în inte
resul ambelor noastre popoare, al 
cauzei păcii și cooperării internațio
nale !“, „Trăiască pacea, prietenia și 
colaborarea dintre toate popoarele lu
mii !“.

Numeroși cetățeni ai Capitalei, ve- 
niți la aeroport, au aclamat cu mul
tă căldură pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa regina 
Iuliana. Cei doi șefi de stat răspund 
prietenește caldei manifestări făcute 
de bucureșteni.

Are loc apoi ceremonia oficială. 
Comandantul gărzii militare prezintă 
onorul. Sînt intonate imnurile de stat 
ale Olandei și României. în același 
timp, în semn de salut, sînt trase 21 
de salve de artilerie. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și regina Iuliana 
trec în revistă garda de onoare.

Maiestatea Sa regina Iuliana și Al
teța Sa Regală Bernhard, prințul Ță
rilor de Jos. își iau rămas bun de la 
personalitățile române venite la ae
roport.

COMUNICAT COMUN 
româno-olandez

In pagina a IH-a

Sînt prezenți tovarășii Manea Mă
nescu, Emil Bobu, Emil Drăgănescu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Ni
colae Giosan, Ion Ioniță, Angelo Mi- 
culescu, viceprim-ministru al guver
nului, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, alți membri ai 
guvernului, membri ai misiunii de 
onoare române atașate pe lingă înal- 
ții oaspeți regali, conducători de in
stituții centrale, generali și ofițeri 
superiori.

înalții oaspeți își iau, de asemenea, 
rămas bun de Ia șefii misiunilor di
plomatice acreditați în țara noastră.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau un călduros rămas 
bun de la Maiestatea Sa regina 
Iuliana și Alteța Sa Regală Bernhard, 
prințul Țărilor de Jos, își string mîi- 
nile cu multă cordialitate.

Un grup de pionieri oferă buchete 
de flori.

înalții oaspeți răspund încă o dată 
prietenește saluturilor adresate de cei 
veniți să-i conducă la plecare.

La ora 18,20, avionul oficial a de
colat.
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| Nesăbuință

Gheorghe Leonte, din Bălță- 
teșii (Neamț), este tatăl a nu mai 
puțin de 18 copii — fete și bă
ieți ; venindu-le sorocul să-și 
facă și ei un cămin, cei 18 copii 
i-au adus pini acum 27 de ne
poți. Cei 45 de urmași s-au in- 
tilnit pentru a-l 
Gheorghe Leonte la împlini
rea virstei de ~~ 
In semn de omagiu, fiecare 
i-a adus cite o floare. Dacă, așa 
cum se zice, cu o floare nu se 
face primăvară, cu 45 s-o 
făcut un buchet mai mult decit 
frumos și simbolic. Bătrinul 
le-a mulțumit și i-a „avertizat": 
ii așteaptă și peste zece ani...

sărbători pe

70 de ani.

Incredibil

cum 
s-a 

Intre

La întreprinderea de indus
trializare a laptelui din Dro'beta 
Turnu-Severin s-a efectuat un 
control „la bani mărunți", 
spunea un contabil. Adică 
controlat, de-a fir a pir.
altele, toată zestrea tehnică a 
întreprinderii. I-a venit rindul 
astfel și unei cisterne, trasă pe 
dreapta, undeva in incinta în
treprinderii.

— De cind
— Păi, de 

zile.
— Din ce
— Păi, are
— Și nu se poate repara ?
— Păi, am și uitat de ea.
— Dar cei 2 000 de litri 

lapte din ei, de cind zac aici 7
— Păi, tot de-atunci, cam din 

noiembrie, anul trecut.
— Cuuum7
— Păi...
Incredibil I

staționează, aici 7 
vreo citeva luni ide

Transmitem generației tinere La întreținerea culturilor

cauză 7 
ceva la motor.

de

Bilețelul 
din franzelă I
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De cite ori se prelua plinea la 
unul din magazinele din Orașul 
Victoria, de atitea ori se inregis- I 
trau diferențe (in minus, bine- i 
înțeles), unele ajungind pină la 
50 de kilograme. Cei de la intre- | 
prinderea de panificație susți- . 
neau că ei cintăresc corect pii
nea la predare. La rindul lor, 
șoferii Adrian Apostol șl Gheor- I 
ghe Lupșor susțineau că ei au I 
o piine bună de mincat și nu 
se „pretează" să-și păteze obra- | 
zul, că de vină o fi cintarul. Dar . 
eintarul funcționa cu precizie. 
Deunăzi, într.-,un loc ferit din in- 
treprinderea^de panificație .s-tau ,, 
descoperit mai multe franzele I 
ascunse. Atunci, unul din lucră
torii miliției a avut o idee : a 
introdus discret, In franzelele j 
respective, cite un bilețel pe 
care era scris : „Piine furată" 
Urmarea : franzelele respective \ 
au fost găsite asupra celor doi \ 
șoferi, care... nu te „pretau" 
să-și păteze obrazul.

O femeie din comuna Roșia, 
județul Sibiu, a încălzit apă să 
facă baie celor trei nepoțele, In
tre 2 și 7 ani. Ca să le spele și 
pe cap, a pregătit o soluție ciu
dată, dintr-un amestec de gaz 
cu o substanță toxică. Rezulta
tul : toate cele trei fetițe s-au 
Îmbolnăvit grav. Cea mai mică, 
de doi ani, n-a mai putut fi sal
vată. Celelalte două se află și 
acum in supravegherea medici
lor.

La volan...
șofer pe o autobascu- 
la coloana Nehoiu, a

Era 
lantă, 
întreprinderii județene de con* 
strucții-montaj. Deunăzi 1 s-t 
făcut dor de un păhărel („simt 
că mi s-a uscat gitul, nu alta" — 
i-a spus el unui amic) și, nici 
una, nici două, s-a urcat la vo
lan și a plecat acasă la Scorțoa
sa. După un păhărel, și... două, 
și nouă a pornit înapoi spre 
Nehoiu. La coborîrea unei pan
te, din cauza vitezei excesive, a 
pierdut controlul volanului și a 
căzut într-o prăpastie de vreo 
40 de metri. Se numea Gheor- 
ghe Năstâse din Scorțoasa, Bu
zău.

Marin 
din Orodel

Toată seara, cei trei copil 
(acum intre 7 și 12 ani) și-au 
așteptat tatăl, pentru a minca 
împreună, dar el n-a venit. Ma
ma le-a pus să mănince și i-a 
culcat. Copiii l-au așteptat și a 
doua seară cu masa întinsă, dar 
tot n-a venit. Și n-a mai venit 
nici in serile următoare și nici 
pină azi. De trei ani de zile, 
Marin Eftimie din comuna Oro
del, județul Dolj, n-a mai venit 
să-și vadă soția și copiii pe care 
i-a părăsit. Nici de ajutat nu 
i-a mai ajutat cu nimic. Dim
potrivă. In loc ca soția să pri
mească de la el vreo veste sau 
vreun mandat cu bani, pentru 
a contribui la întreținerea și 
creșterea copiilor, s-a pomenit, 
de la un timp încoace, cu tot 
felul de amenzi pentru boro
boațele săvirșite de Mărin prin 
diferite locuri din țară : o călă
torie cu trenul fără bilet, un 
scandal, o traversare prin loc ne- 
permis.., Cine-i află actuala 
adresă, e rugat s-o comunice 
primului organ de miliție.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

spiritul viu al dragostei față de muncă
O localitate ca atitea altele din 

tară : Cugir, județul Alba. O unitate 
industrială ca atitea altele : între
prinderea mecanică. Aici, o biografie 
muncitorească asemănătoare atltor 
altora, exemplară tocmai prin sim
plitatea ei : a lăcătușului Ioan I. Co
dea. Șef de echipă intr-o secție în 
care lucrează de 18 ani. Decorat cu 
„Ordinul Muncii" clasa I. Secretar al 
comitetului de partid pe secție. Tată 
de familie și, totodată, părinte al ti
nerilor din secție... Un erou? „Nici
decum — spune el — sint un om ca 
oricare altul". „Atunci — spunem noi 
— un erou de reportaj". „Așa mal 
merge, acceptă el. Despre ce să vă vor
besc 7“ „Despre muncă". „Numai 
despre muncă nu pot". „De ce ?“ 
„Pentru că munca, in sine, nu în
seamnă mare lucru. Mai trebuie 
ceva". „Ce 7“ „Pasiunea". „Bine, vor- 
bește-ne despre muncă și pasiune". 
Și ne vorbește :

— Pasiunea este, pentru muncă, 
precum ploaia și soarele pentru o 
floare. Știți ce înseamnă pasiunea în 
muncă ? înseamnă faptă. Sigur. în
seamnă și vorbă : vorbă frumoasă, 
pornită din suflet, care-i încălzește 
pe cei din jur. Dar numai vorba, ori- 
cit de frumoasă, numai angajamen
tul, oricît de îndrăzneț, nu înseamnă 
nimic fără acoperirea faptei. Uite, 
cind am venit, acum aproape două 
decenii, la locul ăsta de mun
că, utilajele erau cam rudimen
tare, tehnologia cam arhaică — și 
principala problemă, principala preo
cupare era modernizarea. Acum, in 
raport eu atunci, mijloacele noastre 
arată ca un supersonic pe lingă o... 
bicicletă (un singur exemplu : In a- 
eelași spațiu, cu oameni mai puțini, 
producem de 10 ori mai mult decit 
acum 18 ani), dar important e alt
ceva : că azi, ca și atunci, principala 
noastră preocupare tot modernizarea 
a rămas. Cum s-ar spune, fără să ne 
dăm seama, au trecut anii, s-au

schimbat utilajele, tehnologiile, me
todele, nivelul profesional și de con
știință al oamenilor, dar preocuparea 
a rămas la fel de proaspătă, de tî- 
nără, ca-n prima zi, deși, uitați-vă, 
eu am cam început să încărunțesc.

Desprindem, deci, din experiența 
lăcătușului cugirean, că între pasiu
nea autentică și tinerețea spirituală 
există o legătură indisolubilă. „Dar. 
adaugă el, sâ știți că pasiunea se ți 
moștenește". ..Cum adică ?“

Iată cum. Cind a venit în între
prindere, ca tinăr absolvent al unei

— La noi este frecventă o expre
sie : Cum moștenim... viitorul 7 Nu 
știm cine a rostit-o fntîi, dar știm 
cu toții la ce se referă : la felul cum 
luăm noi în primire — și cum creș
tem — tinerele generații venite in 
întreprindere, care înseamnă viito
rul ; de asemenea, cum iau în pri
mire cel tineri moștenirea lăsată de 
noi. Cu alte cuvinte, cum știm să 
transmitem generației tinere spiritul 
viu al dragostei de muncă 7 Este o 
întrebare pe care noi, cei virstnici, 
ne-o punem frecvent — și pe care

In lumina Codului etic, 

societatea te intreabă: 
Cum trăiești, cum muncești?

școli profesionale, Ioan I. Codea și-a 
urmat tatăl, Ion Codea, om de nădej
de, care a lucrat 25 de ani în această 
unitate de tradiție a construcției de 
mașini. Apoi, pe rind, au venit iot aici 
și ceilalți frați ai săi — Remus, Maxim 
și Silvia. Au devenit „oameni ai u- 
zinei“, s-au conectat la viața ei, la 
„lungimea de undă a pasiunii", cum 
spune șeful de echipă. Apoi și-au 
rostuit viața și intimplarea a făcut 
ca toți patru să se căsătorească cu 
colege de muncă din întreprindere. 
Dar este aceasta o intîmplare ?... Nu, 
căci la Cugir sînt mulți care moște
nesc de la părinți nu numai meseria, 
ci și dragostea pentru întreprindere, 
ambiția de a-i consolida prestigiul de 
familie muncitorească chiar prin le- 
gătiiri de familie în Înțelesul propriu 
al cuvîntului... Lăcătușul ne spune :

Pictorul satului
Recent am asistat la 

vernisajul expoziției de 
pictură a lui Simion 
Moț, țăran din Buteni, 
județul Arad, om de 
81 de ani. la Casa scri
itorilor „Mihail Sado- 
veanu", expoziție 
ganizată de ~ 
Culturii și 
Socialiste, 
trăi, s-ar 
primul rind 
doveanu. ___  __
trecut poet al țării și 
poporului românesc. 
Dar cine din cei care 
am fost de față nu s-a 
bucurat 7

Simion Moț, din 1925 
și pină astăzi, in răga
zurile care i le îngă
duie treburile 
lui, acolo pe 
Alb, pictează, 
scrisoare îmi 
că dacă ar fi 
trăiască o viață ar dori 
să nu mai aibă altă 
ocupație decit aceea 
de a picta. E marea 
lui pasiune, pe lingă 
priceperea și hărnicia 
ce Ie dovedește in tre
burile gospodărești și 
în munca sa obștească 
plină de o superbă 
dragoste pentru orin- 
duirea socialistă.

Ne cunoaștem 
mult, de pe cind 
eram copil. A învățat 
«ingur din imensa ex
periență a vieții. Das-

or- 
Consiliul 
Educației 

Dacă ar 
bucura în 

Mihail Sa- 
acest nein-

cimpu-
Crișul 
într-o 

spunea 
să mai

deeu

căhf săi i-au fost na
tura, oamenii locului, 
muncile cimpului, stră
bunii Horea și Iancu, 
evenimentele istorice 
care se perindau și 
visul, pină la urmă, 
împlinit al socialismu
lui biruitor.

Privindu-i tablourile, 
armonic compuse și 
zugrăvite în culoarea 
locului, aproape că-mi 
vine să parafrazez pe 
Vasile Alecsandri, spu- 
nind că românul nu-i 
născut doar poet, ci și 
pictor. Dar știu cit 
studiază și se frămin- 
tă in sinea sâlSimioh 
Moț ca să-ți înfățișeze- 
un cimp al României 
de azi peste care se 
boltește curcubeul, 
sau două femei năvă- 
dind la război, sau o 
aspră imagine a lui 
Horea...

Un pictor naiv, o să 
spunem. Toți artiștii 
sint naivi, căci ei cred 
in ceea ce zic, în ima
gine. sculptură, ori cu
vint. Pe Simion Moț 
îl cred, nu doar pentru 
că pictează frumos, ci 
pentru că e de- un op
timism care face cins
te virstei sale, convins 
că țăranul din Româ
nia și-a găsit prin so
cialism drumul liber
tății spirituale și ma
teriale.

Știu că Simion Moț 
a ajuns la al doilea 
volum de rhemorii 

, scrise și are ce povesti 
: de la 18 ani, cind a 

plecat în primul război 
, mondial, din prizonie

ratul în Siberia, 
anii de 
S.U.A., apoi din lupta 
sa de fiu al țărănimii 
muncitoare în Româ
nia dintre cele două 
războaie mondiale și 
de după, din viața lui 
de pasionat patriot, 
inventiv agricultor și 
artist autodidact. Are 
acasă o bibliotecă de 
cărturar. Și dacft-1 ad- - 

■ț, mir, e
ferinț.ă, 
nu La 
meargă

' Că e .
i Mai muit decit ... .. 

cuvint poți aduce prin 
imagine- esehța' vetrei 
străbune în viață. De 
fapt acesta e sensul și 

i valoarea expoziției lui 
Simion Moț de la Casa 
scriitorilor, purtător a 
numeroase premii in 
țară. Această expoziție 

, este o încununare pe 
deplin meritată a unei

; strădanii slujite cu ta
lent și energie mereu 
tinerească într-o înde
lungă viață.

din
muncitor în

că nici o sil
nici o piedică 

stînjenit să 
înainte.
pictor, înțeleg, 

prin

M. BENIUC

Instalații moderne, de înaltă productivitate, la Combinatul chimic din Craiova

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost în ge

neral instabilă în jumătatea de sud 
a Moldovei, in nordul și vestul 
Munteniei, în cea mai mare parte a 
Olteniei, în Banat, in centrul și 
vestul Transilvaniei, unde cerul a 
prezentat înnorări accentuate și au 
căzut ploi locale și cu caracter de 
aversă însoțite de frecvente descăr
cări electrice. In rest, cerul a fost 
variabil. Vint moderat, cu unele inten
sificări in zonele de deal și de 
munte. La ora 14, temperatura osci
la intre 15 grade la Măicănești și

27 de grade la Sînnicolau Mare. în 
București : Vremea a fost ihstabilă, 
cu cerul noros. Temporar a plouat. 
Vintul a suflat slab pină la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 22 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 și 20 mai. în (ară : Vreme în 
general instabilă, mai ales la înce
putul intervalului. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. Vor cădea 
ploi locale, mai frecvente in zona 
de munte și în estul tării. Vint mo
derat. Minimele vor oscila intre 6 și 
16 grade, iar maximele între 16 și 26 
de grade, izolat mai ridicate în sud- 
vestul țării. în București : Vreme în 
general Instabilă. Cer temporar no
ros. Ploi de scurtă durată. Tempera
tura ușor variabilă.

e-
la

LUNA CULTURII 
CINEMATOGRAFICE
Manifestările prilejuite de or

ganizarea in județul Botoșani a 
lunii culturii cinematografice 
au debutat cu premiera filmului 
românesc „Pe aici nu se trece" 
și cu vernisajul unei foto-ex- 
pozițil. în numeroase localități, 
proiecțiile vor fi precedate și de 
recitaluri de poezie, dezbateri, 
simpozioane, procese cinemato
grafice. Se vor organiza, de a- 
semenea, săptămini ale filmu
lui de animație, ale filmului a-

grozootehnic și ale celui docu
mentar, științific. (E. Nazarov).

FESTIVALUL 
LAUREAȚILOR

Laureatele diferitelor con
cursuri și festivaluri județene, 
interjudețene sau republicane 
de teatru amator din Vilcea 
și-au dat întîlnire pe scena că
minului cultural din comuna 
Costești, într-o autentică între
cere interpretativă. Repertoriul 
variat al formațiilor de teatru 
participante, cuprinzînd piese 
inspirate din viața contempo

avem obligația și dreptul să le-0 
punem și tinerilor.

— Este vorba, deci, de necesitatea 
autorității morale.

— Exact. Girul faptelor, datoria de 
a fi exemplu se află înscrise la loc 
de frunte in Codul principiilor și 
normelor muncii și vieții comuniști
lor, ale eticii și echității socialiste. 
Iată, există la noi în întreprindere o 
fluctuație de cadre. Se manifestă mai 
ales la cei tineri. Am întrebat de
unăzi un tinăr care-și făcea lichida
rea : ,„De ce pleci tu, măi Vasile, și 
lași în urma ta o mașină care o să 
stea tocmai acum, cind întreprinde
rea noastră este in Întrecere cu ce
lelalte unități din țară *“ Mi-a răs
puns „dirz“ : „Plec pentru că din
colo ciștig mai bine !“ I-am spus : 
„Nu-i adevărat, tu pleci intr-o uni
tate mai mică, la muncă mai ușoa
ră". A lăsat capul in jos. 11 „ghici
sem". Dar, aveam și autoritatea mo
rală să l-o spun de la obraz, să-i 
arăt ce înseamnă să obosești 
gînd de Ia un Ioc de muncă la 
și să umpli, pină la pensionare, 
raft de cărți de muncă... Dar, 
cum, dacă nu l-am lămurit 
intra in funcțiune Colectivul 
tervenție al secției...

Ce poate să însemne acest 
tiv de intervenție 7 O brigadă șoc ?

aler- 
altul 
un... 
ori- 

eu, va 
de in-

Colec-

Un supracontrol de calitate 7 O 
chipă de reparații-fulger 7 Toate 
un loc și mult mai mult I înseamnă, 
in primul rind, un consiliu de fami
lie, un fel de sfat al onoarei munci
torești, inițiat de organizația de 
partid. Cum acționează ? Iată cum :

— Alcătuit din muncitori fruntași, 
care se bucură de prestigiu în rin
dul lucrătorilor secției, acest colectiv 
ia in dezbatere orice neajuns tehnic, 
otice defect productiv, dar și orice 
accident etic : manifestări de Indis
ciplină. acte de egoism, derogări de 
la spiritul de întrajutorare. Impor
tant este că acest colectiv nu se mul
țumește să ia act și să-și dea păre
rea, adică să reacționeze prin vorbe. 
El pune imediat umărul și nu se lasă 
pină nu îndreaptă lucrurile. In mod 
concret, de Ia om la om. fără proces 
verbal și fără vorbe mari, aducind 
drept argument experiența 
de muncă și viată — cu exemple 
bune sau mai puțin bune — nu ne 
lăsăm pină nu ajutăm omul să iasă 
din impas. Căci, să nu uitați, sîntem 
un colectiv de intervenție tovără
șească și nu un cerc de sfaturi și 
povețe... Așa Înțelegem noi să nu 
fim egoiști (deși, din păcate. mai 
sînt unii care nu-și văd ..împlinirea" 
decit in retribuția bună și în mașina 
proprietate personală din fața blocu
lui. iar cind se gîndesc la viitor, se 
gindesc doar la ei și-ai lor. la moș
tenirea materială pe care o vor lăsa 
copiilor lor).

Ajuns „la acest punct — al moște
nirii lăsate copiilor — șeful de echi
pă se înflăcărează, vocea îi tremură 
de caldă și frumoasă emoție. Spune :

— lată, am doi băieți. Pe cel mare, 
elev in clasa a opta, îl cheamă tot 
îoah — că așa e tradiția in familia 
noastră — și abia aștept să-l văd 
intrîndu-mi alături, tot după tradi
ție, pe poarta întreprinderii. Să-i pot 
spune : „Ioane, tată, iată, îți las — 
îți lăsăm — moștenire această între
prindere. Vezi cum o stăpînești. 
o sporești de-acum încolo...".

A moșteni... viitorul. O vorbă 
moașă ca un vers, izvorîtă din 
durile și simțirea, din fantele 
colectiv muncitoresc in cadrul căruia 
se află la loc de cinste educarea co
munistă a tinerilor, formarea lor in 
spiritul atitudinii inaintate față de 
muncă și viată.

noastră

cum

fru- 
gin- • 
unui

Petre DRAGU 
Ștefan DINI CA 
corespondentul „Scînteii"

Au îndeplinit cincinalul

ce poți prăși azi
NU LĂSA PE MÎINE!

mini să se Încheie prima prașilă 
pe întreaga suprafață însămînțată. 
Or, din datele centralizate ieri, 16 
mai, la minister rezultă că în u- 
nele județe lucrările de întreține
re sînt lntirziate. Astfel, in coope
rativele agricole, prașila I mecani
că la floarea-soarelui s-a executat 
numai pe 73 la sută din suprafață 
și 74 la sută în I.A.S., iar ceia ma
nuală — In proporție de 57 la 
sută in ambele sectoare. Sfecla de 
zahăr — prima cultură care s-a 
însămlnțat in această primăvară — 
nu a fost prășită manual decit in 
proporție de 87 la sută, iar me
canic — 34 la sută. De exemplu, 
în cooperativele agricole din ju
dețele Olt, Teleorman, Brăila, Dîm
bovița — amintind numai cele 
care au încheiat mai devreme se
mănatul sfbclei de zahăr — nici 
pină la această dată nu s-a exe
cutat prima prașilă manuală pe În
treaga suprafață.

Răminerea in urmă Ia lucrări
le de întreținere a culturilor șe 
datorește, în mare măsură, insufi
cientei preocupări pentru utilizarea 
Utilajelor din dotarea secțiilor 
S.M.A. și a fermelor I.A.S. Mi
nisterul de resort a recomandat să 
se execute 2—3 lucrări cu sapa ro
tativă, acționîndu-se cu viteza 
maximă și expcutîndu-se lucrări 
de bună calitate. De asemenea, 
trebuie să fie folosite toate cul
tivatoarele și celelalte mijloace de 
Întreținere a culturilor, să fie 
impulsionate lucrările de erbicida- 
re, astfel incit nici o buruiană să 
nu mai rămînă îh culturi. Aproa
pe toate suprafețele ocupate cu 
culturi prășitoare au fost angajate 
In acord global, ceea ce stimulea
ză pe membrii cooperativelor 
gricole să execute lucrările de 
treținere la timp și de bună 
litate pentru a obține recolte
mai mari. Pentru a nu se repeta 
neajunsurile din ceilalți ani, cind 
pe anumite parcele lucrările se e- 
xecutau cu întirziere, conducerile 
unităților agricole și specialiștii au 
datoria să asigure ca, peste tot, sâ 
se prășească atunci cind starea te
renului și nevoile plantelor o cer.

îndeplinirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate in acest 
an de oamenii muncii din agricul
tură pentru sporirea recoltelor este 
nemijlocit legată de executarea e- 
xemplară, în aceste zile, a lucră
rilor de întreținere a culturilor. Să 
riu lăsăm nicăieri, pe nici o tar
la, ca buruienile să dijmuiască re
colta ! Pretutindeni, numai lanuri 
curați) și culturi frumoase ! De 
modul cum vom munci acum de
pinde mult ca ogoarele să rodeas
că Îmbelșugat, ceea ce este in fo
losul oamenilor muncii de la sate și 
al economiei naționale.

în agricultură este sezonul În
treținerii culturilor, prășitul fiind 
principala lucrare la ordinea zilei. 
La executarea lor se folosesc atit 
mijloacele mecanice — sape rota
tive și cultivatoare — cit și cele 
manuale. Indiferent de mijloacele 
folosite, scopul lucrărilor de între
ținere este același — distrugerea 
buruienilor, spargerea crustei ce 
șe formează la suprafață, afinarea 
solului, lucrări indispensabile pen
tru a se asigura creșterea și dez
voltarea normală a 
ținerea unor recolte 
tar. Este bine știut 
prașilele la timp și 
tate va fi răsplătit 
Acum fiind vremea : 
necesar ca organizațiile de partid 
de la sate, conducerile unităților 
agricole, specialiștii să asigure bu
na folosire a utilajelor din dotarea 
S.M.A. și I.A.S., să mobilizeze În
treaga forță de muncă în cimp.

Desigur, la executarea lucrărilor 
de întreținere pot apare și greutăți 
determinate de evoluția timpului, 
în prima parte a lunii mai. in di
ferite zone ale țării a plouat abun
dent. Ca urmare, în unele locuri 
mijloacele mecanice nu au putut 
fi folosite din plin la prășit. Nu 
trebuie uitat însă că întotdeauna 
agricultura s-a practicat in condi
țiile oferite de 
pot și trebuie 
tr-o temeinică 
printr-o largă 
astfel incit toate lucrările de între
ținere să fie executate la timp. A- 
ceasta se impune cu atit mai mult 
cu cit umiditatea ridicată și tim
pul care continuă să se încălzească 
favorizează înmulțirea buruienilor.

în numeroase întreprinderi agri
cole de stat și cooperative agrico
le, după terminarea semănatului și 
pe măsură ce plantele au răsărit, 
s-a trecut cu toate forțele la exe
cutarea lucrărilor de întreținere. 
Ca urmare, semănăturile sînt cu
rate, fără buruieni. Merită eviden
țiat faptul că in cooperativele agri
cole din județele Tulcea, Arad, Bi
hor și Satu-Mare s-a Încheiat pri
ma prașilă mecanică și manuală 
la sfecla de zahăr, iar in cele din 
județele Dolj, Mehedinți. Tulcea, 
Timiș, Arad, Bihor, Vrancea, Satu- 
Mare, Alba, întreaga suprafață a 
fost prășită manual. De asemenea, 
.in cooperativele agricole din jude
țul Tulceg s-a”terminat prima pra
șilă mecanică la floarea-sbarelui. 
Se execută cu intensitate lucrările 
de întreținere la cartofi, legume, în 
vii și livezi.

La ultima teleconferință care • 
avut loc la Ministerul Agriculturii 
s-a indicat ca, prin folosirea depli
nă a tuturor utilajelor și a forței 
de muncă, in cursul acestei săptă-

plantelor, ob- 
mari la hec- 

că cine 
de bună cali- 
la recoltare, 

prășitului, este

face

natură, condiții care 
să fie învinse prln- 
organizare a muncii, 
mobilizare de forțe,

a- 
în- 
ca-
cit

adresată de ac-într-o 
tivul de 
Capitală 
șutui Nicolae 
-pată că. oamenii 
tățile sectorului, puternic mobilizați 

, . in marea , întrecere socialistă pentru 
realizarea angajamentului asumat de 
organizația de partid a Capitalei pen
tru devansarea cu șase luni a actua
lului cincinal, au realizat un ritm 
mediu anual de creștere de 25 la 
sută, față de 15 Ia sută cit era pre
văzut. Astfel, la 15 mai au îndeplinit 
cincinalul. Pină la sfirșitul anului vor 
obține o producție industrială supli
mentară in valoare de aproape 3 mi
liarde lei.

telegramă 
partid 

C.C. .
al sectorului . 1 din 

al .
Ceaușescu
muncii, din

P.C.R., tovară
șe a- 

uni-

Acum, în aceste clipe de înălțătoa
re și legitimă mindrie — se arată in 
telegramă — ne exprimăm deosebita 
recunoștință pentru sprijinul, și pre
țioasele indicații date cu ocazia vizi- 
talpr dumneavoastră în diferitele u- 
nifâti' și instituții ale sectorului nos? 
tru și vă asigurăm, mult iubite tova
rășe secretar general, că oamenii 
muncii nu-și vor precupeți forțele 
pentru punerea in valoare a între
gului potențial material și uman de 
care dispun, pentru a face să creas
că neîncetat modesta noastră contri
buție la progresul general al patriei, 
în vederea edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României.

l:Kț .8

• oJălto

»

Pe șantierele noilor Investiții de la Combinatul chimic din Turnu-Măgurele

Utilaje așteptate
si altele

între obiectivele de investiții im
portante " • - - •
termene 
acest an 
etapa a
Combinatul de Îngrășăminte chimice 
Tr. Măgurele. Antreprenorul gene
ral al acestor lucrări de investiții 
este Trustul de construcții indus
triale București. Ținînd 
însemnătatea pe care o au noile ca
pacități pentru 
este limpede, ca lumina zilei, că nu 
se poate admite nici o amînare a ter
menelor de dare în exploatare a a- 
cestor obiective.

Care este In prezent stadiul exe
cuției acestor capacități de produc
ție ? Deocamdată, stadiul lucrărilor 
de construcții-montaj nu se Înscrie 
în cotele prevăzute să fie atinse la 
ora actuală. Corespunzător grafi
cului — am reținut din discuția cu 
tovarășii Zaharia Cărbunaru, prim- 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Tr. Măgurele, lng. Tănase Za- 
hârescu, directorul combinatului, și 
ing. Iacob Pelea, director de uzină și 
pentru problemele de investiții din 
combinat — la 30 mai a.c., la fa
brica de amoniac (care condițio
nează 
tregii 
înceapă 
tem departe de acest moment" — 
spun nemulțumiți interlocutorii. Nu 
au sosit pe șantier numeroase uti
laje : o coloană de sinteză pe care 
trebuie să o livreze întreprindere» 
de mașini grele București, in coope
rare cu întreprinderea de utilaj chi
mic „Grivița roșie" (termenul con
tractual a expirat ta 15 noiembrie 
1974) ; apoi, tamburul de expansie, 
de la „Independența" din Sibiu (ter
men contractual: 30 iunie .1974), două 
schimbătoare de căldură de la In-

din județul Teleorman cu 
de punere in funcțiune in 
se numără noile fabrici din 

V-a (30 noiembrie) de la

seama de

economia națională

în funcțiune a in- 
V-a) trebuie să

punerea 
etape a

probele tehnologice. „Sîn-

rană a satelor, a găsit o largă 
audiență în rindul sutelor de 
spectatori, care au urmărit timp 
de două zile această inedită 
manifestare artistică. (Ion Stan- 
ciu).

TINEREȚEA 
VECHII CETĂJI

Ește genericul expoziției-con- 
curs de artă plastică al cărei 
vernisaj a avut loc recent la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Suceava. Orga
nizată din inițiativa Comitetu
lui județean Suceava al U.T.C.,

t V

prea încet
treprinderea de utilaj chimic Plo
iești (termen contractual : 31 ianua
rie a.c.). Pentru impulsionarea livră
rilor de utilaje tehnologice, recent, 
tov. loan Cotoară, secretar al Comi
tetului județean Teleorman al P.C.R., 
i-a vizitat pe toți furnizorii din țară, 
care și-au luat noi angajamente. Să 
sperăm că, cel puțin acum, furnizo
rii restanțieri iși vor respecta anga
jamentele asumate. Mai trebuie apoi 
terminate unele lucrări pentru ali
mentări cu apă și canalizări, care, 
printr-un efort sporit al constructo
rului, pot fi grabnic realizate.

— în ultima vreme — aprecia di
rectorul combinatului — montorul 
și-a amplificat simțitor eforturile. 
Pe șantierul fabricii de amoniac mai 
sint în stoc circa 200 tone utilaje, 
2 500 m țeavă. 6 000 flănși, 4 000 fitin- 
guri și alte materiale care trebuie 
montate și instalate.

Venind in sprijinul montorului, 
beneficiarul a repartizat în ultimul 
timp, la lucrările de montaj, aproape 
200 de muncitori. Echipe ale bene
ficiarului au executat montajul uti
lajelor dinamice (turbine și turbo- 
compresoare). Pină in prezent, la 
fabrica de amoniac s-a realizat 65 la 
sută din volumul total de montaj, iar 
la cea de acid azotic — unde s-au 
primit toate utilajele — tot circa 65 
la sută. Și la acest obiectiv construc
torul mai are de Încheiat lucrările 
la alimentările cu apă și de canali
zare. Pentru fabrica de îngrășăminte 
complexe, ne spunea directorul cu 
problemele de investiții, au sosit, de 
asemenea, toate utilajele. Pe acest 
șantier există peste 700 tone de uti
laje, Dintre ele, circa 400 tone aș
teaptă aici de aproape un an și pu
teau ti montate in primul trimestru 
a.c., dacă lucrările de construcții 
erau încheiate, conform graficului, 
în trimestrul IV 1974. Pentru inten-

manifestarea a trezit un viu 
interes In rindul tinerilor ar
tiști plastici suceveni care, de

CARNET

CULTURAL
altminteri, au prezentat peste 
150 de creații la etapa preșelec- 
ției. La expoziția-concurs au 
fost prezentate aproape 50 de

montate
sificarea ritmului de construcție. a 
noii fabrici de îngrășăminte comple
xe, în ultima vreme constructorul 
și-a mobilizat mai puternic forțele. 
A trecut la două schimburi de lucru 
pentru operațiunile de turnare a be- 
toanelor. Totuși, stadiile fizice atin
se la turnurile de granulare sînt in- 
tîrziate față de grafic.

— în urma ședinței de comanda
ment din 10 mai a.c. — aflăm de la 
ing. Nicolae Bălan, director tehnic 
la T.C.I.B. — s-a convenit ca planul 
de investiții al beneficiarului și pla
nul de construc(ii-montaj al antre
prenorului general să concorde, în 
sensul că au fost mărite sarcinile ce 
ne revin. Deficiențele existente în 
execuția lucrărilor de investiții din 
etapa a V-a de la combinatul din 
Tr. Măgurele se cunosc bine. Ele 
aparțin și beneficiarului și construc
torului. Important și hotărîtor este 
acum să se recupereze cit mai repe
de rămînerile In urmă. Trustul nos
tru împreună cu beneficiarul au luat 
măsuri energice pentru intensifica
rea ritmului lucrărilor. Este insă 
nevoie să se rezolve urgent proble
ma livrării utilajelor și materialelor 
restante. Dacă utilajele și materia
lele vor fi primite pină cel tirziu la 
sfirșitul lunii iunie, prin eforturi 
deosebite se pot recupera mai repe
de întîrzierile.

Reținem angajamentul conducerii 
trustului, precum și solicitările aces^ 
teia. Cind vor lichida răminerea in 
urmă furnizorii amintiți 7 Cum vor 
acționa in continuare factorii de răs
pundere din industria chimică și 
Ministerul Construcțiilor 
triale pentru ca termenele 
zute pentru aceste capacități 
respectate cu strictețe 7

Indus- 
prevă- 
Să fie

Ion TOADER 
Sever UTAN

PROGRAMUL I

10,00
10,23
10,33

11,00
12.35 
13,00 
13,05
13.35

10,50

Film serial pentru copii ; 
Legenda lui Arthur (II).
Legile țării, legile noastre 1 
Pagini alese din Istoria lie
dului.
Telecinemateca. 
Vetre folclorice. 
Telex.
Telerama.
Patrie, credința mea! — Ctn- 
tece patriotice.
Dealul Piscului.„ In transmi
sie directă.

14,10 Expediție de vinâtoare .
14.30 Stele... stele — program mu- 

zlcal-distraetiv.
15,00 Caleidoscop cultural-artis

tic.
Teleglob : Norvegia. 
Vîrstele peliculei. 
Club T — la Alba lulia. 
Handbal masculin : 
— Dlnamo București. 
„Unire-n cuget șl-n 
Emisiune de versuri 
șl contemporane 
ideii de unitate națională.

19,00 Lumea copiilor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Teleenclclopedia. 
20,/s Film serial : Kojak.
21.20 Telejurnal ■ Sport.
41,35 Duplex TV. Varietăți Bucu

rești — Belgrad. Emisiune de 
divertisment realizată de Re- 
tiacțla emisiunilor muzicale 
șt de varietăți a Radiotelevi- 
zlunli române In colaborare 
cu Redacția programului I a 
Televiziunii din Belgrad.

15,20
15,40
16,43
17,30 Steaua

simțiri*, 
clasice 

dedicate

LOTO
NUMERELE EXTRASE

DIN 1« MAI 1975LA TRAGEREA

EXTRAGEREA 
49 87 72.

EXTRAGEREA
1 50 19 90 59.

FOND GENERAL 
GURI : 1 909 579 lei.

I : 10 2 66

a Ii-a : 62DE
30 28 S

84 15 29CÎȘTI-
lucrări de pictură, grafică și 
sculptură. (Gheorghe Parascan).

MĂRTURII...
Au ieșit de sub tipar două 

pliante color editate de Muzeul 
de istorie și artă Zalău. Este 
vorba de „Vestigii istorice să- 
lăjene" și „Comori de artă 
populară din Sălaj". Ambele 
prezintă piesele cele mai sem
nificative din colecția celor 
două secții — istorie veche și 
artă populară. Monumentele 
epigrafice, uneltele, armele, ce

ramica, obiectele de podoabă, 
monedele, respectiv costumele 
populare, lăzile de zestre, pre
zentate. oferă mărturii grăitoa
re despre viața materială și 
spirituală din trecut pe aceste 
meleaguri ale patriei. (Gh. 
Rusu).

DIALOG CULTURAL
i 1

Acesta este titlul unei guițe 
de manifestări in cadrul „De
cadei culturii ’75", care se des
fășoară in aceste zile la casa de 
cultură, la cluburile muncito
rești și la școlile din orașul

Țăndărei. Fiecare zi din cadrul 
decadei are o destinație preci
să : ziua literaturii se desfășoa
ră simultan la școlile generale 
nr. 1 șl 4, Ia liceul teoretic, la 
cooperativa agricolă de produc
ție, la biblioteca orășenească și 
la casa de cultură ; ziua artelor 
plastice este marcată prin ver
nisajul unei expoziții de artă 
plastică Ia clubul I.I.L., prin 
dezbaterea „Ialomița in pictu
ră, ieri și azi", printr-o expozi
ție de pirogravuri și altele. Ce
lelalte zile vor fi, pe rind, de
dicate muzicii, teatrului, fol
clorului, faptelor de vitejie ale 
înaintașilor noștri etc. (Lucian 
Clubotaru).
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ÎNCHEIEREA vizitei reginei luliana 
A OLANDEI ȘI A AlTEJEI SALE REGALE 

PRINȚUL BERNHARD

Vizita în Delta Dunării

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A NORVEGIEI

Maiestății Sale OLAV AL V-LEA
Regele NorvegieiZiua națională a Norvegiei îmi oferă plăcutul prilej de a adresa maiestății voastre calde felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de bunăstare poporului norvegian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului TRYGVE BRATTELI
Primul ministru al NorvegieiCu ocazia sărbătorii naționale a Norvegiei, adresez excelenței voastre cordiale felicitări și urări de fericire personală.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au invitat, vineri, pe 
Maiestatea Sa regina luliana și Al
teța Sa Regală Bernhard, prințul 
Țărilor de Jos, într-o croazieră în 
Delta Dunării.

La croazieră au participat tovară
șii Manea Mănescu, primul ministru 
al guvernului, Emil Bobu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Ion 
Velișcu, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al județu
lui Tulcea. Au luat parte, de .aspțnc- 
nea, perâogpele oficiale qlandeșp care 
însoțesc ,pg, suverana Glandei../

Călătoria în Deltă a ' început din 
orașul Țulcea. In rada portului, 
unde era ancorată nava preziden
țială „Mihai Viteazul", se aflau mii 
de locuitori ai municipiului, care au 
făcut o caldă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Pe catargul navei era arborat dra
pelul de stat al Republicii Socialiste 
România, încadrat în chenar roșu, cu- 
franjuri aurii — semnul distinctiv, 
prevăzut în ceremonialul marinăresc, 
al prezenței pe vas a șefului sta
tului.

a C r on i c a zilei
La invitația președintelui Repu

blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, Maiestatea Sa regina și 
Alteța Sa Regală prințul Țărilor de 
Jos au efectuat o vizită oficială in 
Republica Socialistă România, in 
perioada 13—16 mai 1975.

Maiestatea Sa regina și Alteța Sa 
Regală prințul Țărilor de Jos au de
pus o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

înalții oaspeți regali au vizitat u~ 
nități industriale, instituții social- 
culturale, obiective turistice din Ca
pitală, nordul Moldovei, precum și 
Delta Dunării.

Maiestății Sale regina și Alteței 
Sale Regale prințul Țărilor de Jos, 
precum și personalităților care i-au 
însoțit li s-a rezervat o primire 
călduroasă, expresie fidelă a senti
mentelor de prietenie și de stimă pe 
care poporul român le nutrește față 
de poporul olandez.

Maiestatea Sa regina și Alteța Sa 
Regală prințul Țărilor de Jos s-au 
întreținut, într-o atmosferă de cor
dialitate și prietenie, cu președinte
le Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și cu tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Maiestatea Sa regina a apreciat 
realizările obținute în dezvoltarea 
economică, socială și culturală a Re
publicii Socialiste România și a ex
primat urări sincere de prosperitate 
și progres poporului român, de feri
cire personală președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat un cald 
salut de prietenie poporului olandez 
șl a exprimat urări de fericire per
sonală Maiestății Sale regina și Al
teței Sale Regale prințul Țărilor de 
Jos.

în timpul vizitei au avut loc con
vorbiri oficiale la care au asistat :

— din partea română : Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Republicii 
Socialiste România, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Traian Pop, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Haga ;

— din partea olandeză : A.A.M. 
van Agt, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al justi
ției, L. J. Brinkhorst, Secretar de 
stat al afacerilor externe, A.H. Cro- 
in, ambasadorul Regatului Țărilor 
de Jos la București.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile dintre cele 
două țări, mai ales după vizita ofi
cială în Olanda a președintelui Re
publicii Socialiste România, din apri
lie 1973, s-au dezvoltat deosebit de 
favorabil în numeroase domenii.

în convorbirile purtate, cele două 
părți au subliniat însemnătatea me

La sosirea înalților oaspeți olan
dezi, echipajul navei, adunat la front, 
prezintă onorul. în timp ce se înalță 
pe catargul principal drapelul re
ginei, se dă onorul cu sifleea, ce
remonie rezervată șefilor de state. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au întîmpi- 
nat cu cordialitate pe suverana Olan
dei și pe prințul Țărilor de Jos.

De pe puntea superioară a vasu
lui, președintele Nicolae Ceaușescu 
și Maiestatea Șa regina luliana, to
varășa Elena Ceaușescu și prințul 
Bernhard . răspund manifestației de 
simpatie a .mulțimii, care,, de pe fa
leză, îi. , șalu.tă' cu vii șj' îhdeliingi 
aplauze; , *■'

Nava prezidențială pleacă apoi din 
port spre Delta Dunării, escortată 
de șalupe rapide. La trecerea navei 
prezidențiale, echipajele navelor mi
litare, aliniate pe punte, prezintă 
onorul.

Nava intră pe brațul Sulina. pă- 
trunzînd în inima deltei, salutată de 
locuitorii pitoreștilor așezări de pe 
maluri,

în timpul croazierei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceausescu «-au întreținut Îndelung.

reu actuală a Declarației solemne 
comune, semnată la 12 aprilie 1973, 
atît pentru dezvoltarea relațiilor bi
laterale, cît și pe plan internațional.

Părțile au subliniat importanța pe 
care o acordă schimburilor de vizite, 
multiplelor contacte la toate nivelu
rile, destinate să adîncească înțele
gerea mutuală.

Ambele părți au apreciat, de ase
menea, însemnătatea consultărilor 
între reprezentanții celor două mi
nistere de externe și colaborării 
fructuoase ce are loc între delega
țiile celor două țări la O.N.U. și in 
cadrul altor organisme și organiza
ții internaționale, inclusiv în cadrul 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa.

Cele două părți au evidențiat creș
terea continuă, îndeosebi in ultimii 
ani, a schimburilor comerciale româ- 
no-olandeze și' au exprimat convin
gerea lor că există posibilități pentru 
extinderea și diversificarea acestora. 
Ele au subliniat importanța coope
rării româno-olandeze in domeniile 
economic, industrial și tehnic, ca și 
rolul activ care revine în această 
privință comisiei mixte.

în timpul vizitei s-a procedat la 
semnarea Acordului de colaborare 
economică, industrială și tehnică pe 
termen lung. Din partea română, a- 
cordul a fost semnat de Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, iar din partea olandeză de 
A.A.M. van Agt, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru 
al justiției, și L.J. Brinkhorst, secre
tar de stat al afacerilor externe.

Cele două părți au exprimat con
vingerea că acest acord constituie 
un cadru propice perttru dezvoltarea 
cooperării in diverse forme intre în
treprinderile și’ organizațiile din cele 
două țări.

De asemenea, au fost semnate 
Aranjamentul de colaborare tehnică 
în domeniul agriculturii, precum și 
Protocolul de aplicare pe anul 1975 a 
acestui aranjament, din partea româ
nă de către Ion Stanciu, adjunct al 
ministrului agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, iar din partea 
olandeză de către L. J. Brinkhorst, 
secretar de stat al afacerilor externe.

Ambele părți au apreciat pozitiv 
rezultatele obținute Ia negocierile în 
curs privind încheierea unui acord 
de evitare a dublei impuneri și a 
unui acord de navigație maritimă.

Ele au apreciat pozitiv aplicarea 
Acordului cultural intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Regatului Olandei și au con
statat că schimburile in domeniile 
științei, învățămîntului, culturii și 
presei s-aU dezvoltat favorabil în 
ultimii ani, contribuind astfel la o 
mai1 bună cunoaștere reciprocă.

în timpul convorbirilor, cele două 
părți au efectuat un schimb de pă
reri asupra problemelor internațio
nale actuale.

Ambele părți au reafirmat impor
tanța principiilor înscrise în Declara
ția solemnă comună româno-olande- 
ză și au subliniat necesitatea ca so
luționarea problemelor cărora comu
nitatea internațională trebuie să le 

într-o ambianță de caldă cordialita
te, cu Maiestatea Sa regina luliana 
și prințul Bernhard.

în portul Sulina, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, regina luliana și prințul 
Bernhard au fost întîmpinați de mii 
de locuitori. Primarul orașului, Chi- 
riac Nicola, urează un călduros bun 
sosit înalților oaspeți.

De la Sulina, vizitarea Deltei Du
nării continuă de la bordul elicop
terelor. La sosirea pe aeroportul 
Tulcea, oficialitățile locale, mii de 
tulceni înfimpină cu căldură pe oas-. 
peți. O gardă militară prezintă 6nd- 

ctuI. ' ?/' ■
Președintele Nicolae Ceaușescu și' 

tovarășa Elena Ceaușescu, regina 
luliana și prințul Bernhard au ple
cat apoi spre București.

La sosire, pe aeroportul Băneasa 
se aflau în intimpinare tovarășii 
Cornel Burtică, Lina Ciobanu, Emil 
Drăgănescu, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Iosif Banc, Mihai 
Gere, Ion Ioniță.

facă față să se realizeze pe căi paș
nice și prin negocieri, fără amenin
țarea cu forța sau utilizarea forței, 
pe baza respectării independenței, 
suveranității, neamestecului în aface
rile interne, a egalității în drepturi 
a tuturor statelor, indiferent de sis
temul lor politic, economic și social.

Cele două părți au relevat impor
tanța pe care ele o acordă întăririi 
și creșterii rolului Organizației Na
țiunilor Unite pentru menținerea pă
cii și întărirea securității interna
ționale.

Cele două părți au exprimat hotă- • 
rîrea de a continua eforturile lor 
pentru încheierea cu succes, în cel 
mai scurt timp posibil, a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, apreciind că aceasta repre
zintă o etapă importantă în procesul 
de întărire a securității, de stabilire 
a unei mai bune înțelegeri și a unei 
cooperări mai largi între țările parti
cipante. precum și între toate țările 
lumii.

Cele două părți consideră că re
glementarea grabnică a problemei 
cipriote trebuie să se realizeze prin 
negocieri și să se bazeze pe respec
tul strict al independenței, suvera
nității, integrității teritoriale a Re
publicii Cipru. Ele și-au exprimat 
convingerea că discuțiile directe, 
constructive, intre cele două comu
nități cipriote vor aduce o contribu
ție pozitivă la rezolvarea crizei ci
priote.

Cele două părți șî-au exprimat 
preocuparea. față de situația din 
Orientul Mijlociu și au subliniat ne
cesitatea continuării negocierilor și 
intensificării eforturilor pentru a se 
ajunge la o pace justă și durabilă in 
această regiune.

A avut loc un schimb de păreri a- 
supra situației din Asia de sud-est. 
Părțile au constatat că evoluția ac
tuală și condițiile existente deschid 
posibilitatea stabilirii unei păci jus
te și durabile, care să. asigure tutu
ror popoarelor din această regiune 
dezvoltarea liberă și independentă.

Cele două părți au reafirmat con
vingerea că pentru întărirea secu
rității, stabilității și încrederii pe 
continentul european și în întreaga 
lume este necesară realizarea de 
progrese constante și eficace în do
meniul dezarmării.

Ambele părți au subliniat necesi
tatea promovării progresului econo
mic și social al tuturor țărilor, adop
tării de măsuri efective care să ac
celereze dezvoltarea economică și 
socială a țărilor în curs de dezvol
tare, pentru a se ajunge la instau
rare^ unei noi ordini economice in
ternaționale, juste și echitabile.

Cele două părți sînt convinse că 
vizita oficială in Republica Socia
listă România a Maiestății Sale 
regina și a Alteței Sale Regale 
prințul Țărilor de Jos, precum și 
convorbirile „ ce au avut loc cu a- 
ceastă ocazie reprezintă o contribu
ție deosebit de importantă la dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări și a înțelegerii între toate po
poarele.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn momentul în care ne despărțim de pămîntul României, ținem să vă asigurăm, pe Excelența Voastră și pe doamna Ceaușescu, pe poporul român, de gratitudinea noastră pentru zilele minunate și pline de strălucire pe care le-am trăit.Ospitalitatea deosebită și încîntătoare, primirea aleasă și călduroasă care ne-au fost rezervate pretutindeni vor merge drept la inima poporului olandez și vor rămîne o mărturie a prieteniei care unește cele două popoare ale noastre.Asigurînd pe Excelența Voastră și pe doamna Ceaușescu că luăm cu noi o amintire foarte prețioasă, vă transmitem cele mai bune urări dumneavoastră și poporului român.
IULIANA

Regina Olandei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România BUCUREȘTIPoporul cambodgian, Guvernul Regal de Uniune Națională al Cam- bodgiei, familia regală a Cambodgiei și eu însumi rugăm pe Excelența Voastră mult respectată, poporul român și Guvernul Republicii Socialiste România să primească expresia profundei și emoționantei noastre gratitudini pentru condoleanțele pe care ați binevoit a ni le adresa cu prilejul încetării din viață a Maiestății Sale regina Kossamak Sisowath Nearirath a Cambodgiei.Participarea nobilă a Excelenței Voastre la doliul nostru și prietenia dv, de o calitate excepțională îmi aduc o imensă consolare.înainte de a muri Maiestatea Sa, venerabila mea mamă, a avut fericirea supremă de a fi primit de la Pnom Penh știrea eliberării totale a patriei noaștre și întreaga ființă a Maiestății Sale a fost reconfortată de sprijinul fără rezerve pe care România socialistă, sub conducerea dumneavoastră ilustră, l-a acordat luptei noastre sacre.Transmit cele mai respectuoase omagii doamnei Elena Ceaușescu și rog pe Excelența Voastră să primească asigurarea înaltei și afectuoasei mele considerațiuni.

NORODOM SIANUK
Șeful statului,

Președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei

PLECAREA DELEGAȚIEI
PARTIDULUI COMUNIST GERMAN

Vineri dimineața a părăsit Capita
la delegația Partidului Comunist 
German, condusă de tovarășul Her
bert Mies, președintele partidului, 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a fă
cut o vizită in țara noastră. Din de
legație au făcut parte tovarășii Karl 
Heipz Schroder, secretar al Comite
tului Director, și dr. Kurt Steinhaus, 
activist al Comitetului Director al 
P.C.G.

Delegația Partidului Socialist Progresist 
din Liban a părăsit Capitala

Delegația Partidului Socialist Pro- - 
gresist din Liban, condusă de Kamal 
Juftiblatt, președintele partidului, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a făcut o vizită de prietenie în țara 
noastră, a părăsit vineri după-amia- 
ză Capitala.

Delegația a fost salutată la pleca
re, pe aeroportul Otopeni, de tova
rășii Iosif Uglar, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis, cu ocazia Zi
lei naționale a Norvegiei, o telegra
mă de felicitare,,ministrului norve
gian al afacerilor externe, Knut 
Frydenlund.

★
Vineri s-a înapoiat în Capitală de

legația de parlamentari români con
dusă de Ștefan Mocuța, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, Care, 
la invitația Seimului polonez, a luat 
parte la Reuniunea parlamentarilor 
din țările prrticipante Ia Tratatul de 
la Varșovia consacrată Celei de-a 
XX-a aniversări a încheierii Trata
tului de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Aneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, de deputați, alte persoane ofi
ciale.

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

*
Guvernatorul provinciei Hainaut 

din Belgia, Emilien Vaes, care Se află 
în vizită în țara noastră, la invitația 
Camerei de Comerț și Industrie, în 
fruntea unei delegații economice din 
această provincie, a avut întrevederi 
cu reprezentanți ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe, Ministe
rului Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale și ai 
altor ministere economice.

Ambasadorul Belgiei Ia Bucu
rești, Jacques Graeffe, a oferit, 
vineri seara, o recepție in onoarea 
oaspeților.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT» SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL: Lotul reprezen
tativ român pentru meciul 

cu echipa Scoliei
Ieri seară s-a întrunit Biroul Fe

derației Române de Fotbal, care a 
analizat desfășurarea meciului Româ
nia — Danemarca și a adoptat pla
nul de măsuri pentru meciul de la 
1 iunie cu echipa Scoției. Pentru 25 
mai. data începerii stagiului în co
mun, au fost convocați următorii ju
cători in lotul reprezentativ : Rădu- 
canu, Iorgulescu — Cheran, Sătmă- 
reanu II, Gabriel Sandu, Sameș, 
Anghelini — Dinu, Dumitru, Geor
gescu, Bălăci, Boldni — Crișan, Lu- 
cescu, Dobrin, Kun, Iordănescu și 
Marcu.

BASCHETMUNCHEN 16 (Agerpres). — La Hagen, jn preliminariile campiona

La plecare, delegația Partidului 
Comunist German a fost condusă de 
tovarășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C, al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Dăscălescu și 
Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Constantin Vasiliu,. adjunct de Șef de 
stecție la C.C. al P.C.R., de activiști 

"■ de' partid.
★

în cursul vizitei, delegația P.S.P. 
din Liban a avut întîlniri de lucru 
Ia conducerea Comitetului de Stat al 
Planificării, a Ministerului Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale și a vizitat obiective 
industriale, agricole, social-culturale 
din municipiul București, județele 
Ilfov și Brașov.

(Agerpres)

La Cluj-Napoca a avut loc, vineri 
după-amiază, o adunare festivă de
dicată celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei de sub do
minația fascistă. Au participat re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile municipiului.

Despre importanța evenimentului 
au vorbit Pavel Garofița, secretar al 
comitetului. municipal de partid, și 
Miloslav Jandik, consilier al Amba
sadei Cehoslovaciei la București.

♦
Președintele Institutului italian de 

comerț exterior, prof. Dante Graziosi, 
care a făcut o vizită în țara noastră, 
a părăsit, vineri la amiază, Capitala.

Pe aeroportul Otopeni prof. Dante 
Graziosi a fost salutat de Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie, precum și de 
ambasadorul Italiei la București, Er
nesto Mario Bolasco.

♦
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat 
vineri, la casa de cultură a institu
tului, o seară culturală cu prilejul 
Zilei naționale a Norvegiei.

*
în perioada 10—16 mai a.c., un grup 

de cadre și cursanți ai Colegiului 
industrial al forțelor armate ale 
Statelor Unite ale Americii au fă
cut o vizită turistică în țara noas
tră.

(Agerpres)

tului european masculin de baschet, 
echipa României a învins cu scorul 
de 84—61 (43—29) selecționata Olan
dei. Baschetbaliștii români, învingă
tori in toate partidele susținute, s-au 
clasat pe primul loc în grupa res
pectivă, calificîndu-se astfel in tur
neul final al campionatului euro
pean (grupa B), care va începe luni 
la Hagen. Primele patru echipe cla
sate la acest turneu (participă 6 for
mații) vor lua parte la campionatul 
european (grupa A), programat în
tre 7—15 iunie în Iugoslavia.

TENIS
Turneul internațional de tenis de 

la Bournemouth (Anglia) a progra
mat ieri partidele sferturilor de 
finală, în care s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : O. Parun (Noua 
Zeelandă) — Kodes (Cehoslovacia) 
1—6, 6—4, 6—3 ; Vilas (Argentina) — 
Mitton (R.S.A.) 6—2, 6—4. Partida 
dintre Ilie Năstase și Patrick Proisy

Eidsvoll este o mică 
localitate de lîngă 
Oslo, cu străzi înguste 
și case vechi, rămase 
din vremea breslelor. 
Nu departe de centrul 
orașului întîlnești o 
clădire albă, cu aco
periș roșu, cu o înfă
țișare destul de mo
destă, unde s-ar părea 
că numai suporți! de 
la intrare, slujind pen
tru arborarea în zilele 
de sărbătoare a dra
pelului național, amin
tesc de un trecut glo
rios. Aici, în 1814, s-au 
adunat primii depu
tați aleși de popor și 
au adoptat Constituția 
Norvegiei independen
te. Mica localitate 
Eidsvoll a devenit 
astfel un simbol al 
dragostei de libertate 
a poporului norvegian, 
care, in fiecare an, la 
17 mai, cinstește Ziua 
proclamării Constitu
ției ca sărbătoarea na
țională a Norvegiei.

...Clima aspră, solul 
muntos și acoperit a- 
proape în întregime cu 
piatră i-au îndreptat 
pe norvegieni spre 
nesfîrșitul apelor. Ve
chii locuitori ai acestor 
meleaguri erau cunos- 
cuți ca navigatori is
cusiți, pescari încer
cați și vînători de ba

lene plini de curaj. în 
prezent, Norvegia o- 
cupă un loc important 
în lume în ce privește 
tonajul flotei comer
ciale și realizează o 
importantă producție 
de conserve de pește, 
pe care o exportă in 
numeroase țări.

Apa, cu care norve
gianul trăiește în sim
bioză, este utilizată 
in multiple modali
tăți pentru cerin
țele progresului. Cap- 
tînd forța hidraulică a 
lacurilor și torenților 
de munte, urmașii de 
azi ai vikingilor au 
reușit să obțină cea 
mai mare producție de 
energie electrică pe lo
cuitor din lume, fapt 
ce a facilitat dezvol
tarea unor ramuri de 
vîrf ale economiei, 
cum sînt electrochi- 
mia și electrometalur- 
gia. Nu demult, de-a 
lungul coastelor norve
giene, dantelate de 
insule și fiorduri, ma
rea și-a deschis stră
fundurile pentru a dă
rui locuitorilor acestor 
ținuturi o bogăție ne
sperată — petrolul.

între România și 
Norvegia s-au stator
nicit încă de multă 
vreme și se dezvoltă 
raporturi de prietenie.

Din agenda TIBCO 75
Noutăți ale industriei chimice 

românești

De un deosebit interes din partea 
vizitatorilor și oamenilor de afaceri 
se bucură, la TIBCO'75, produsele 

. phipiice . expușe de întreprinderile 
roipânești de comerț exterior 
„Ghimimportexport", „Danubiana" și 
„Betrolexport". Din cele peste 3 000 
de exponate ale chimiei, multe poar
tă inscripția „produs nou". Alături 
de medicamentele cunoscute de 
acum pe piața externă, cum ar ti 
Aslavitalul, extractul total de ochi- 
Eto, Gastrofibranul și altele, amin
tim : Boicil-Forte, Colimicin B, Tra- 
siolul, Crelizinul. Epontolul ș.a. Sînt 
prezentate, de asemenea, medica
mente și cosmetice realizate în coo
perare cu diferite firme din străină
tate, ca Ciba-Geygy, Bayer, Lepetit, 
Pharmacia-Upsala, Helena-Rubin- 
stein, L’Oreai. Numeroase exponate 
prezintă industria românească de fi
bre chimice, detergenți, coloranți, 
lacuri și vopsele, articole tehnice 
din cauciuc, piese prelucrate din ma
teriale plastice.

Opinii ale unor participant
Jan Horn, directorul pavilionului 

R. S. Cehoslovace : „Avind in ve
dere că Tirgul internațional de la 
București de bunuri de consum șl-a 
cîștigat de acum prestigiul unei ma
nifestări economice internaționale de 
mare eficiență, in pavilionul nostru 
sint expuse mărfuri pentru care in
dustria cehoslovacă poate face o 
ofertă promptă. Astfel, din gama 
largă de produse am menționa. în 
primul rlnd, centurile de siguranță 
pentru autoturisme, care s-au bucu
rat de o bună apreciere, motocicle
tele, articolele electrice de uz casnic 
și aparatul audiovizual pentru învă
țarea în colectiv a limbilor străine. 
Am semnat deja un contract pri
vind exportul în România de piea- 
puri și magnetofoane. La rîndul nos
tru, vom lărgi importurile din țara

Promo
Absolvenții Facultății de medicină 

din București — cea de a 100-a pro
moție — au trimis o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu, prin care 
își exprimă recunoștința pentru per
manenta și atenta grijă, pentru mi
nunatele condiții de muncă și viață 
ce le-au fost create de-a lungul în
tregii studenții.

Zilele și orele petrecute în labora
toare și amfiteatre, în clinici și în 
practica de circumscripție, alături de 
minunății noștri dascăli, sub perma
nenta și atenta grijă a organizației 
de partid, ne-au format in înaltul 1-

(Franța) s-a întrerupt în primul set, 
la scorul de 5—4 în favoarea lui 
Năstase, care a refuzat să continue 
jocul în semn de protest față de de
ciziile arbitrului. Din același motiv, 
jucătorul englez Roger Taylor a pă
răsit terenul după primul set, 
pierdut cu 5—7, în partida ce o sus
ținea cu spaniolul Manuel Orantes.

★
între 26 mai și 2 iunie, pe tere

nurile de la „Foro Italico" din Roma 
se vor desfășura întrecerile campio
natelor internaționale de tenis ale 
Italiei. Printre favoriții acestui tra
dițional turneu se numără suedezul 
Bjorn Borg, românul Ilie Năstase, 
argentineanu! Guillermo Vilas, spa
niolul Manuel Orantes, sovieticul A- 
leksandr Metreveli și americanul 
Harold Solomon.

CICLISM: „Cursa păcii"
Competiția ciclistă internațională 

„Cursa păcii" a continuat vineri cu 

bazate pe egalitate în 
drepturi și respect re
ciproc. Deși situate 
geograficește în puncte 
relativ depărtate ale 
Europei, cele două țări 
sînt în aceeași măsură 
vital interesate în edi
ficarea unui sistem de 
securitate și cooperare 
pe continent — dezide
rat comun tuturor na
țiunilor europene. In- 
scriindu-se în aseme
nea coordonate poziti
ve, relațiile româno- 
norvegiene au fost fer
tilizate, în ultimii ani, 
printr-un șir de con
tacte și vizite, mate- 
rializîndu-se in diver
se acțiuni de colabo
rare reciproc avanta
joase. Potențialul eco
nomic al celor două 
țări, voința de con
strucție pașnică ce ca
racterizează ambele 
popoare, aspirațiile co
mune de progres, de 
dezvoltare de sine stă
tătoare, in condiții de 
liniște și pace, sînt tot 
atîtea premise favora
bile extinderii și am
plificării. pe mai de
parte, a legăturilor 
prietenești româno- 
norvegiene.

Gh. CERCELESCU

dv. de scule și de cărucioare pentru 
copii. Participarea la TIBCO’75 este 
așadar deosebit de utilă".

Gheorghi Liubenov, directorul pa
vilionului R. P. Bulgaria : „TIBCO’75 
reprezintă, după părerea noastră, un 
centru de promovare a schimburilor 
comerciale între state, în ramurile 
industriei bunurilor de' 'consuni. Aici 
se stabilesc contacte' nu ” numai între 
întreprinderi din țările participante, 
ci și cu firme interesate din alte 
state. în ce ne privește, participăm 
la actuala ediție a tîrgului din do
rința de a lărgi și diversifica comer
țul româno-bulgar. în pavilionul țării 
noastre sînt expuse produse ale in
dustriei conservelor, produse farma
ceutice, de marochinărie ș.a. Am vi
zitat cu multă plăcere și interes stan
durile românești și pot spune că ele 
se remarcă printr-o foarte bună or
ganizare și o înaltă calitate a expo
natelor. Delegații diverselor între
prinderi de comerț exterior din Bul
garia sînt prezenți în aceste zile la 
București pentru a încheia tranzacții 
privind importul de produse chi- • 
mice și farmaceutice, de confecții și 
alte mărfuri industriale".

Ana Guțu, de la întreprinderea de 
comerț exterior „Tehnoforestexport": 
„Pe o suprafață dublă față de aceea 
din anul trecut, întreprinderea noas
tră expune o gamă largă de produse 
ale industriei prelucrării lemnului : 
mobilă stil și modernă, plăci stratifi
cate, parchete ș.a. De cele mai bune 
aprecieri se bucură, mai ales, garni
turile de mobilă produse de fabri
cile din Arad, Sibiu, Tg. Mureș, 
București, Suceava, Buzău, Miercu
rea Ciuc. „Tehnoforestexport" a pri
mit pină acum vizita unor parteneri 
tradiționali, ca și a reprezentanților 
unor firme care manifestă un viu in
teres pentru a cumpăra mobilă ro
mânească — din Libia, Australia, 
Japonia, Republica Africa Centrală, 
încă din primele zile am încheiat, 
pentru acest an, contracte cu clienți 
din Australia și R. F. Germania. 
Iar negocierile in curs anunță alte 
tranzacții importante".

ția 100
deal al gîndirii și' acțiunii revoluțio
nare, comuniste — se spune printre 
altele în telegramă.

Acum, in pragul absolvirii și al 
prezentării noastre la viitoarele locuri 
de muncă, făcînd bilanțul cunoștin
țelor dobîndite, asumîndu-ne înaltele 
responsabilități de medici-cetățeni, 
sîntem hotărîți să muncim cu abne
gație pentru perfecționarea noastră 
continuă, ca specialiști multilateral 
pregătiți, capabili să se integreze ple
nar în înfăptuirea sarcinilor de asis
tență medicală și cercetare științifică 
care ne revin din hotărîrile Congre
sului al XI-lea al P.C.R.

(Agerpres)

etapa a 7-a desfășurată pe traseul 
Lipnik-Trinec (156 km). Pe primul 
loc s-a situat rutierul spaniol Enrique 
Martinez, cronometrat cu timpul de 
3h 40’27”. Dintre cicliștii români s-a 
remarcat in etapa de ieri tînărul Ion 
Cojocaru, clasat pe locul 7, în ace
lași timp cu învingătorul. Cu primul 
pluton a trecut linia de sosire și Eu
gen Dulgheru (locul 15), în timp ce 
Valentin Hoța și Vasile Pascale au 
sosit cu plutonul al doilea, la 2’30”.

Ciclistul polonez Ryszard Szurkow- 
ski (locul 3 în etapă) se menține li
der al clasamentului individual, ur
mat de Hans Joachim Hartnick (R.D. 
Germană) — la 34”. Ion Cojocaru o- 
cupă locul 21. Pe echipe conduce for
mația U.R.S.S.

Astăzi este zi de repaus. Cursa se 
reia duminică. 18 mai, cu etapa a 8-a, 
Trinec-Opole (168 km), în cursul că
reia caravana ciclistă va intra pe te
ritoriul Poloniei.
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Mesaj de prietenie si recunoștință 
fată de România adresat de setul

GENEVA Deschiderea lucrărilor

statului cambodgian, Norodom Sianuk
PEKIN 16. — Corespondentul A- 

gerpres transmite: Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, președin
tele F.U.N.C., a primit, la 16 mai, pe 
Nicolae Gavrilescu, ambasadorul 
țării noastre la Pekin. A avut loc o 
convorbire desfășurată intr-o at
mosferă caldă, prietenească, în 
cursul căreia au fost abordate aspec
te ale dezvoltării relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească între 
România și Cambodgia.

Cu acest prilej, șeful statului cam
bodgian a adresat un călduros me
saj de prietenie, urări de sănătate 
și fericire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți conducători de 
stat, urări de succese tot mai mari 
poporului român în construcția so
cialistă, precum și mulțumiri pentru

sprijinul permanent și multilateral 
acordat înfăptuirii idealurilor de 
pace și libertate ale poporului cam
bodgian, construcției pașnice și in
dependente a țării. Dînd expresie 
profundei gratitudini pentru modul 
în care țara noastră a militat, încă 
de la început, in favoarea cauzei po
porului cambodgian, ca și pentru 
sprijinul consecvent, reafirmat în 
documentele semnate cu prilejul re
centei vizite a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în unele țări din Asia și 
Africa, Norodom Sianuk și-a expri
mat convingerea că relațiile frățești 
de prietenie și colaborare pe multi
ple planuri dintre Cambodgia și 
România vor cunoaște un curs me
reu ascendent, înregistrînd o puter
nică dezvoltare și întărire, corespun
zător aspirațiilor celor două popoare, 
interesului cauzei păcii în lume.

Congresului P. C. Finlandez
Mesaj adresat de președintele 

Nicolae Ceaușescu președintelui W. Tolbert jr.

Infanteriștii marini americani 
dislocați în Tailanda au fost retrași
BANGKOK 16 (Agerpres). — Cei 

1 100 de infanteriști americani care au 
fost dislocați miercuri din Okinawa 
la baza aeriană Utapao au părăsit joi 
noaptea Tailanda — a anunțat Minis
terul Afacerilor Externe de la Bang
kok, citind un comunicat al adjunc
tului misiunii S.U.A. în capitala 
taHandeză, Edward Masters.

După cum s-a mai anunțat, primul 
ministru al Tailandei, Kukrit Pramoj, 
a adresat guvernului american o notă 
de protest in legătură cu sosirea la 
baza Utapao a contingentului men
ționat fără incunoștințarea prealabilă 
a guvernului tailandez și a cerut re
tragerea celor 1100 de infanteriști 
marini pină joi dimineața.

Pe de altă parte, Ia Washington, 
Departamentul Apărării al S.U.A. a 
anunțat că pușcașii marini care au 
luat parte la operațiunile de debar
care și intervenție în insula cambod- 
giană Koh Tang au fost evacuați pe 
o navă americană aflată în Golful 
Tailandei.

BANGKOK. — Guvernul tailandez 
a hotărît să-și recheme ambasadorul 
său la Washington pentru o serie de 
„consultări", informează agențiile 
T.A.S.S., France Presse și Associated 
Press, care citează surse oficiale de 
la Bangkok.

GENEVA 16 (Agerpres). — în con
tinuarea lucrărilor Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Europa, 
subcomisia pentru cultură a ajuns la 
un acord privind dezvoltarea coope
rării în vederea lărgirii difuzării fil
melor între statele participante. In 
acest sens, se face un apel la orga
nismele și întreprinderile de resort să 
facă o mai largă alegere și o mai 
amplă distribuție comercială a filme
lor de lung metraj, ca și a filmelor 
documentare provenind din celelalte 
state participante. De asemenea, se 
recomandă organelor de specialitate 
să favorizeze organizarea mai frec
ventă de prezentări de filme pe bază 
necomercială. în acest scop, prezen
tarea reciprocă de premiere și săp- 
tămîni ale filmului, cît și organizarea 
de festivaluri cinematografice sînt 
chemate să constituie principalele 
mijloace de cunoaștere a realizărilor 
cinematografice ale tuturor țărilor 
participante.

Pe baza unei propuneri prezentate 
de delegația română s-a inclus men
țiunea ca în acest proces de difu
zare generală a filmelor să se acorde 
atenția cuvenită filmelor care provin 
din țări a căror creație cinematogra
fică este mai puțin cunoscută.

Mențiunea respectivă este menită 
să pună pe plan de reală egalitate, 
în procesul de difuzare, filmele pro
venind din țări cu producție dezvol
tată și filmele din țări cu o produc
ție mai puțin dezvoltată.

HELSINKI 16 (Agerpres). — Vi
neri, la Helsinki au început lucrările 
celui de-al XVII-lea Congres al Par
tidului Comunist Finlandez.

Sînt prezente 19 delegații ale unor 
partide comuniste și 
din Europa.

Delegația Partidului 
mân este formată

muncitorești

Comunist Ro
din tovarășii 

Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
cere, rector al Academiei 
Gheorghiu", și Dumitru 
membru al Colegiului Central de Par
tid, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

în cursul dimineții, delegațiile 
partidelor comuniste și muncitorești 
care participă la lucrări au asistat la 
ceremonia depunerii unor coroane de 
flori la monumentul „Eroilor clasei 
muncitoare finlandeze".

condu- 
„Ștefan 
Turcuș,

Cuvîntul de deschidere a Congre
sului a fost rostit de Olavi Hanninen, 
vicepreședinte al P. C. Finlandez, 
după care Viile Pessi, președinte de 
onoare al P.C. Finlandez, a adresat 
un salut delegațiilor străine partici
pante la lucrări.

Aarne Saarinen, președintele P. C. 
Finlandez, a prezentat raportul C.C. 
al P.C. Finlandez privind sarcinile 
partidului în lupta pentru democra
ție, progres social, pace și socialism, 
precum și pentru refacerea unității 
partidului. Au luat apoi cuvîntul 
Taiste Sinisale, vicepreședinte al 
P.C, Finlandez, care a vorbit despre 
sarcinile privind lărgirea bazei de 
masă a partidului și întărirea unității 
sale, și Arvo Aalto, 
ral al partidului.

în continuare, șefii 
au prezentat salutul 
congresului.

Lucrările continuă.

MONROVIA 16 (Agerpres). — Cu 
ocazia celei de-a 62-a aniversări a 
zilei de naștere a președintelui Libe
riei, William R. Tolbert jr., amba
sadorul român la Monrovia, Petrache 
Trofin, a transmis șefului statului 
'liberian un mesaj de felicitare din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul primit, președintele William R.

Tolbert jr. a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu cele mai 
bune urări de sănătate, iar poporului 
român progres și prosperitate.

Șeful statului liberian a reafirmat, 
totodată, hotărîrea sa de a acționa 
pentru realizarea obiectivelor de co
operare economică convenite între 
cele două țări și a exprimat dorința 
de a lărgi colaborarea bilaterală.

secretar gene-

unor delegații 
partidelor lor

Semnarea unei convenții de colaborare
științifică româno-olandeză

HAGA 16 (Corespondentul Ager
pres transmite). — în cursul vizitei 
de lucru pe care o efectuează în 
Olanda, prof. Ioan Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, a avut întîlniri cu 
ministrul pentru cercetările științifice 
F. H. P. Trip, cu secretarul de stat 
pentru afacerile externe, I. J. Brink- 
horst, cu președintele Organizației 
centrale pentru cercetări științifice 
aplicate, dr. L. B. J. Stuyt, precum și 
cu directorul Institutului pentru 
aplicarea energiei nucleare și mole
culare în agricultură, dr. Dick de 
Zeeuw.

Cu acest prilej, s-a semnat Con

venția de cooperare între Institutul 
central de fizică — București și Cen
trul de reactori nucleari al Olandei 
— Petten.

în cursul convorbirilor, a fost evi
dențiată evoluția ascendentă a rela
țiilor româno-olandeze, înregistrată 
ca urmare a vizitei efectuate în 
Olanda de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și s-a subliniat importan
ță pentru dezvoltarea în continuare, 
pe multiple planuri, a raporturilor de 
cooperare pe care le stabilesc docu
mentele încheiate cu prilejul vizitei 
de răspuns în România a reginei 
Iuliana a Olandei.

Masuri de embargo comercial
adoptate

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Guvernul american a anunțat, vineri, 
instituirea unui „embargo comercial 
general" față de Cambodgia și Re
publica Vietnamului de Sud, infor-

de S.U.A.

Vizita lui A. Kosîghin
in Tunisia

TUNIS 16 (Agerpres). — La 16 mai 
a sosit la Tunis, lntr-o vizită oficia
lă, Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S, In 
aceeași zi, el a avut convorbiri cu 
președintele Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba.

mează agențiile internaționale de 
presă.

Această acțiune intervine în con
textul în care toate tranzacțiile fi
nanciare și comerciale între S.U.A. 
și cele două țări fuseseră blocate, 
după prăbușirea regimurilor mario
netă de la Pnom Penh și Saigon.

Politica de embargo general con
stă în refuzul de a acorda licențe de 
export pentru mărfuri destinate țări
lor respective.

Același tratament este aplicat în 
prezent R.D. Vietnam, R.P.D. Coree
ne și Cubei.

„Să nu fie frînată sub nici o formă folosirea în 

scopuri pașnice a energiei atomice de către țările 

in curs de dezvoltare"
GENEVA 16 (Agerpres). — La Ge

neva continuă lucrările Conferinței 
pentru examinarea modului de apli
care a Tratatului de neproliferare a 
armelor nucleare.

Luînd cuvîntul în legătură cu apli
carea art. 3 din tratat, reprezentan
tul român a arătat că prevederile 
acestui articol constituie o compo
nentă de bază a tratatului, avînd me
nirea să împiedice răspîndirea arme
lor nucleare și să evite orice obsta-

ADUNAREA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII

In favoarea
sistemului
comerciale

restructurării
de relații
mondiale

ORIENTUL APROPIAT
AMMAN 16 (Agerpres). — Pre

ședintele Egiptului, Anwar El Sadat, 
care a sosit vineri la Amman într-o 
vizită oficială, a avut, în aceeași zi, 
o convorbire cu regele Hussein al 
Iordaniei.

BAGDAD 16 (Agerpres). — Irakul 
a donat Egiptului 115 milioane dolari 
pentru sprijinirea eforturilor econo
mice și de dezvoltare ale acestei țări.

Din această sumă, anunțată cu pri
lejul vizitei la Bagdad a președin
telui R. A. Egipt, Anwar El Sadat, 
80 de milioane de dolari vor fi utili
zați la achiziționarea unei cantități 
de un milion tone de petrol brut ira
kian, iar 35 milioane vor fi destinate 
activității de reconstrucție a orașului 
Port Said.

BEIRUT 16 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Șase cetățeni li
banezi răpiți de comandouri israe- 
liene din satele de frontieră din su
dul Libanului la începutul săptămi- 
nii au fost eliberați după ce au fost 
interogați. Au fost, de asemenea, e- 
liberați Ahmed Murad, membru al 
conducerii Partidului Comunist Li
banez, împreună cu soția, 
noaptea de 11 spre 12 mai.

răpiți în

*

Cuvîntarea șefului delegației române
GENEVA 16 (Agerpres). — La 

Geneva continuă lucrările Adunării 
Mondiale a Sănătății.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor generale, șeful delegației româ
ne, prof. dr. Radu Păun, ministrul 
sănătății, a salutat admiterea ca noi 
membri în cadrul O.M.S. a R. D. 
Vietnam, a Mozambicului și statului 
Tonga, aceasta constituind un pas 
important pe calea realizării uni
versalității depline a Organizației 
Mondiale a Sănătății.

Referindu-se, în continuare, la ra
portul directorului general al O.M.S., 
vorbitorul a arătat că în lumea con
temporană au loc transformări fun
damentale, care ridică 
deosebite pentru apărarea 
movarea sănătății.

Condițiile noi, rezultate 
tul popoarelor pentru dezvoltare și 
o viață mai bună, cît și consecin
țele vechilor condiții sociale și eco
nomice, pun în fața Organizației 
Mondiale a Sănătății sarcini de mare 
răspundere în ce privește coopera
rea internațională în domeniul ocro
tirii sănătății. în context, delegatul 
român a subliniat necesitatea spo
ririi eforturilor organizației pentru 
sprijinirea preocupărilor țărilor în 
curs de dezvoltare în domeniul ocro
tirii sănătății și a insistat ca O.M.S. 
să-și intensifice activitățile sale

probleme 
și pro-

din avîn-

pentru susținerea -planurilor și pro- 
î iectelor elaborate de către aceste 

: țări.
în continuare, reprezentantul ro

mân a pus în evidență contribuția 
pe care Organizația Mondială a Să
nătății trebuie să o aducă la reali
zarea obiectivelor stabilite în planul 
mondial de acțiune în domeniul 
populației, adoptat la București, în 
1974, și la îndeplinirea sarcinilor ce 
vor fi incluse în programul care ur
mează să fie elaborat în cadrul Con
ferinței mondiale privind Anul in
ternațional al femeii. Aceste două 
domenii sînt de o deosebită impor
tanță pentru protecția și promovarea 
sănătății, pentru bunăstarea fizică și 
psihică a omului.

Șeful delegației române a prezen
tat apoi pe larg preocupările și ex
periența țării noastre în domeniul 
sănătății și ocrotirii sociale.

★
Prof. dr. Radu Păun a avut o în

trevedere cu directorul general al 
Organizației Mondiale a Sănătății, dr. 
Halfdan Mahler. S-au discutat pro
bleme privind cooperarea dintre 
România și Organizația Mondială a 
Sănătății.

La întrevedere a participat repre
zentantul permanent al României la 
Geneva, ambasadorul Constantin Ene.

cole în dezvoltarea economică și teh
nologică a statelor părți, contribuind 
totodată la crearea unui cadru cît 
mai eficient pentru o cooperare in
ternațională reală și fructuoasă, în 
prezent și în perspectivă.

El a subliniat că mecanismul de 
control prevăzut de tratat trebuie să 
răspundă tuturoi- cerințelor impuse 
de celelalte articole ale tratatului, 
astfel îneît acestea să fie îndeplinite 
în totalitatea lor.

Relevlnd că metodele și tehnicile 
de control trebuie să fie perfecțio
nate continuu pentru a-i asigura 
acceptabilitatea și eficacitatea, vor
bitorul a menționat necesitatea ca 
acest control să nu frîneze sub nici 
o formă folosirea în scopuri pașnice 
a energiei atomice de către statele 
părți la tratat, în special de către 
țările în curs de dezvoltare.

Avînd în vedere volumul ridicat al 
cheltuielilor pe care Ie implică apli
carea controlului, reprezentantul ro
mân s-a pronunțat pentru asigurarea 
unui echilibru rațional Intre acestea 
și fondurile destinate finanțării asis
tenței tehnice de care trebuie să be
neficieze, potrivit tratatului, lntr-o 
măsură mult sporită țările în cura 
de dezvoltare părți la acest tratat.

A
O DECLARAȚIE 

PREȘEDINTELUI BRAZILIEI

BRASILIA 16 (Agerpres). — Azi 
este mai necesar ca oricînd ca țările 
latino-americane să dezvolte coope
rarea între ele, acum, cînd economia 
mondială se află într-un stadiu de 
deteriorare și multe dintre marile 
puteri industriale adoptă măsuri pro- 
tecționiste și discriminatorii în sfera 
comerțului — a declarat președintele 
Braziliei. Ernesto Geisel, în alocuțiu
nea rostită cu prilejul inaugurării 
celui de-al XI-lea Congres al Asocia
ției industriașilor din America La
tină.

Subliniind importanța unor acțiuni 
comune de cooperare între țările 
Americii Latine, Ernesto Geisel s-a 
pronunțat pentrii restructurarea sis
temului de relații comerciale mon
diale, card dezavantajează țările în 
curs de dezvoltare ce obțin prețuri 
mai scăzute pentru produsele lor des
făcuta pe piața internațională.

agențiile de presă
Convorbiri româno—so

vietico» Ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor al României, Traian 
Dudaș, aflat în vizită oficială de lu
cru în Uniunea Sovietică, a avut o în
trevedere du A. A. Ișkov, ministrul 
gospodăriei piscicole al U.R.S.S. Au 
fost discutate probleme ale colaborării 
și cooperării în domeniul pescuitului 
oceanic. în aceeași zi ministrul român 
a avut o întrevedere cu S. A. Kucikin, 
ministrul flotei fluviale al R.S.F.S.R.
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NAȚIUNILE UNITE RIO DE JANEIRO

CIUDAD DE MEXICO încheierea 

„Săptămînii culturii românești"

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager
pres). — La Biblioteca din Ciudad de 
Mexico, a avut loc închiderea fes
tivă a „Săptămînii culturii româ
nești", organizată în cadrul manifes
tărilor consacrate apropiatei vizite o- 
ficiale de prietenie pe care președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o va 
face în Mexic, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu.

La încheierea manifestărilor dedi
cate culturii și artei românești au 
vorbit prof. Jesus Romero Flores, cu

noscut istoric și publicist mexican, 
despre „România și Ovidiu", precum 
și directoarea Bibliotecii din Ciudad 
de Mexico, Maria Chavez.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei Ia Ciudad de Mexico, Dumitru 
Mihail.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Minis
terului Educației, membri ai Asocia
ției mexicane de prietenie și schim
buri culturale cu România, cadre di
dactice, studenți.

Donație de cărți românești Universității
federale din Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO 16. — Cores
pondentul nostru transmite ; în ca
drul unei festivități, Ambasada Re
publicii Socialiste România din Bra
zilia a făcut o donație de cărți ro
mânești Universității federale din 
Rio de Janeiro, reputată instituție 
de învățămînt și cultură braziliană.

Celso Cunha, decanul Centrului 
de litere și arte frumoase, și Helio 
Fraga, rectorul Universității federale 
din Rio de Janeiro, au mulțumit 
pentru această donație, care cuprin
de cărți de istorie a României, ar
heologie, arhitectură, lucrări de artă

românească. După ce vorbitorii av 
arătat că în Brazilia se manifestă ui, 
deosebit interes pentru strîngereâ 
relațiilor cu centrele de cultură și 
artă din România, a fost subliniată 
semnificația acestei acțiuni în per
spectiva vizitei oficiale în Brazilia 
a președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La festivitate au participat cadre 
didactice ale Universității federale, 
reprezentanți ai Ambasadei române 
în Brazilia, ziariști.

Pentru o contribuție sporită 

a științei și tehnicii Iu dezvoltarea

economică si socială

Dezbateri pe marginea unei inițiative românești

Ca urmare a unei 
rezoluții inițiate de 
România în Consiliul 
economic și social 
(E.C.O.S.O.C.), la Pa
latul Națiunilor Unite 
din New York s-a 
desfășurat recent pri
ma sesiune a grupu
lui de lucru intergu- 
vernamental al O.N.U. 
pentru știință și teh
nologie. A fost exami
nată propunerea ro
mânească privind în
trunirea unei con
ferințe mondiale me
nite să dezbată im
portanta 
a folosirii 
rilor științei și teh
nologiei in 
promovării 
lui economic și social 
al popoarelor. La în
cheierea lucrărilor, 
prezentanții celor 
de state membre 
grupului au adoptat, 
prin consens, un pro
iect de rezoluție in 
acest sens. în docu
ment se evidențiază 
necesitatea ca viitoa
rea conferință mon
dială să acorde o a- 
tenție deosebită, prio
ritară, necesităților 
țărilor In curs de dez-

problemă 
cuceri-

vederea 
progresu-

re-
54 

ale

Curent de opinie in sprijinul 

drepturilor poporului panamez

voltare, știința și teh
nica fiind chemate să 
joace un rol impor
tant în reducerea 
treptată și, pină la ur
mă, lichidarea deca
lajelor — problemă 
fundamentală a lumii 
contemporane.

Dezbaterile au avut 
ca bază un raport al 
secretarului general al 
O.N.U., cuprinzînd o- 
biectivele principale 
ale unei astfel de con
ferințe și propuneri 
pentru agenda 
Printre aceste 
tive figurează
tarea transferului 
tehnologie către 
rile în curs de 
voltare, folosirea 
abordări concertate pe
plan internațional a 
problemelor care cer 
soluții imediate și al
tele.

Numeroși 
zentanți ai 
membre au 
că, în ciuda
lor depuse pînă acum 
de O.N.U. în ce pri
vește aplicarea știin
ței și tehnologiei în 
scopurile dezvoltării, 
rezultatele sînt încă

sa. 
obiec- 
facili- 

de 
ță- 

dez- 
unei

repre- 
statelor 
apreciat 

eforturi-

infime, mai ales în 
raport cu amploarea 
și acuitatea proble
mei decalajelor eco
nomice. Multi vorbi
tori au salutat de a- 
ceea ca deosebit de 
valoroasă inițiativa 
română privind în
trunirea unui forum 
mondial, consacrat a- 
cestei probleme. G. G. 
Gresford (Australia), 
președintele grupului 
de experți care a al
cătuit raportul secre
tarului general al 
O.N.U., a arătat că 
viitoarea conferință 
va trebui să ajungă la 
definirea unui 
cept global al 
în ce privește ; 
neîngrădit j al 
membrilor săi 
feririle științei 
nologiei.

Astfel, inițiativa ro
mânească se înscrie 
printre acțiunile im
portante din ultimul 
timp ale O.N.U., ca un 
nou aport la edifica
rea unei noi ordini e- 
conomice și politice 
mondiale.

Juan 
deși 

S.U.A, 
în ul- 
unele

con- 
O.N.U. 
accesul 
tuturor 
la cu- 
și teh-

C.ALEXANDROAIE

Una din principalele 
probleme aflate în a- 
tentia actualei Adu
nări generale a O.S.A. 
(Organizația Statelor 
Americane) este pro
blema încheierii unui 
nou tratat între S.U.A. 
și Republica Panama 
cu privire la Canalul 
Panama.

După cum arăta mi
nistrul afacerilor ex
terne panamez, 
Antonio Tack, 
negocierile cu 
au înregistrat 
tima vreme
progrese, îndeosebi în 
materie de jurisdicție, 
două probleme princi
pale nu au fost încă 
soluționate : perioada 
de valabilitate a nou
lui tratat (S.U.A. cer 
ca el să fie încheiat pe 
50 de ani, in timp ce 
guvernul panamez con
sideră că termenul de 
valabilitate nu poate 
depăși în nici un caz 
25 de ani), precum și 
situația celor 14 baze 
militare americane din 
zona canalului. în ce 
privește bazele mili
tare. șeful diplomației 
panameze a reafirmat 
că ele „nu sînt nece
sare în scopuri de a- 
părare" și că „poporul 
panamez, ca și întrea
ga Americă Latină, le 
repudiază".

Se știe că actualul 
tratat — impus în ur
mă cu 72 de ani, la 
două săptămini după 
proclamarea indepen
denței statului Pana
ma — cuprinde preve
deri ce lezează suve
ranitatea statului pa
namez, interesele sale 
economice, între alte
le, S.U.A. obțin anual 
din exploatarea cana
lului 
puțin 
mari 
care 
tului 
titlu 
afară 
politică, 
controlului efectiv 
supra canalului inter- 
oceanic ar constitui 
pentru Panama un pu
ternic factor de dez
voltare economică.

Poziția guvernului 
panamez în cadrul ne
gocierilor cu S.U.A. se 
bucură de solidaritatea 
largă a opiniei publice 
latino-americane. So
lidaritatea acesteia a 
fost puternic afirmată 
în ultimele săptămini, 
fie prin atitudinea co
mună a unui grup de 
state, cum a fost ca
zul reuniunii la nivel 
înalt de la Ciudad de 
Panama, încheiată 
prin declarația sem
nată de președinții 
Columbiei, Costa Ri- 
căi. Republicii Panama

profituri de cel
16 ori mai 

decît suma pe 
o plătesc sta- 

panamez 
de 
de semnificația

: cu
„chirie". în

redobîndirea 
a-

și Venezuelei, fie prin 
sprijinul manifestat în 
cadrul unor întîlniri 
bilaterale, cum au pri
lejuit recenta vizită în 
Brazilia a unei dele
gații conduse de vice
președintele Republicii 
Panama, Arturo Sucre 
Pereira, sau vizita în 
Argentina a ministru
lui de externe pana
mez.

Toate aceste evoluții 
confirmă că soluționa
rea problemei Canalu
lui Panama — una din 
sechelele colonialismu
lui — restabilirea drep
turilor suverane ale 
panamezilor asupra a- 
cestui canal au de
venit o cauză a între
gului continent, ale 
cărui popoare acțio
nează tot mai hotărit 
pentru afirmarea drep
tului imprescriptibil 
de a-și hotărî de sine 
stătător destinele, de a 
fi stăpîne pe resursele 
naționale, de a asigura 
integritatea teritorială 
și suveranitatea depli
nă a țărilor lor. de a 
accelera dezvoltarea 
lor economico-socială, 
fără nici un amestec 
din afară, în confor
mitate cu cerințele ac
tuale ale lumii con
temporane.

Valentin 
PAUNESCU

Ședința comitetului C.A.E.R. 
de colaborare în domeniul 

aprovizionării tehnico - materiale
SOFIA 16 (Agerpres). — între 14 

și 16 mai, la Sofia a avut loc cea 
de-a doua ședință a Comitetului 
C.A.E.R. de colaborare în domeniul 
aprovizionării tehnico-materiale.

La ședință au luat parte conducă
torii organelor centrale pentru pro
blemele aprovizionării tehnico-ma
teriale din țările membre ale 
C.A.E.R. Din România a participat 
tovarășul Maxim Berghianu, minis
trul aprovizionării tehnico-materiale 
și controlului gospodăririi fondurilor 
fixe.

A fost analizat stadiul îndeplinirii 
planului de lucru al Comitetului pe 
anii 1974—1975, examinat și adoptat 
planul de colaborare economică și 
tehnico-științifică în domeniul apro
vizionării tehnico-materiale pe peri
oada 1976—1980.

Comitetul a examinat și alte pro
bleme privind realizarea sarcinilor 
care stau în fața sa.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, de lucru.

ra ■ ■ ■ ■ ■ ■
transmit:

Ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, Gheorghe Ba- 
drus, a fost primit de D.S. Poleanski, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul agriculturii al 
U.R.S.S. S-au discutat aspecte ale 
lărgirii și adincirii colaborării din
tre cele două țări în domeniul agri
culturii.

0 reuniune lărgită a Comile- 
tului Permanent al C.C. al Frontului 
Patriotic Laoțian, prezidată de pre
ședintele C.C., Sufanuvong, a avut 
loc în localitatea Viengsay. Sufanu
vong a subliniat că poporul laoțian 
și forțele patriotice trebuie să ac
ționeze in direcția sprijinirii arma
tei de la Vientiane pentru a infrin
ge elementele ultrareacționare și 
neocolonialiste și în vederea edifică
rii unui Laos pașnic, independent, 
democratic, neutru, unificat și pros
per.

Negocieri. Palatul Hofbuis 
din capitala Austriei au fost reluate 
negocierile privind reducerea forțe
lor armate și armamentelor și mă
suri adiacente în Europa Centrală, 
în ședința de vineri au luat cuvîntul 
delegații Marii Britanii și Ceho
slovaciei.

La Bamberg,,n R F G a avut 
loc, în zilele de 14 și 15 mai, cea 
de-a 19-a ședință a Comisiei de 
frontieră alcătuită din împuterniciții 
R. D. Germane și R. F. Germania, 
informează agenția A.D.N. Comisia a 
examinat raportul de activitate al 
grupului de lucru Însărcinat cu mar
carea frontierei și a analizat o se
rie de probleme mai dificile legate 
de frontiera de pe Elba — marca
rea frontierei, problema pescuitului 
și alte chestiuni concrete. Urmă
toarea ședință a comisiei va avea 
loc în zilele de 19 și 20 iunie, la Ma- 
lente (R.F.G.).

Guvernul ecuadorian se 
pronunță pentru stabilirea de relații 
cu toate țările lumii, indiferent de 
Ideologia sau sistemul lor social-po- 

a declarat președintele E- 
in 

din

litic 
cuadorului, Rodriguez Lara, 
cursul unei întîlniri cu presa 
Quito. El a relevat necesitatea pro
movării unei politici de pace și coo
perare, care să ducă la dezvoltarea 
statelor din regiune și să elimine fo
losirea și amenințarea cu folosirea 
forței în America Latină.

Naționalizarea unui numir 
de mari unități comerciale aparți- 
nînd capitalului străin a fost anun
țată la Addis Abeba. Magazinele vor 
fi trecute în subordinea Ministerului 
Dezvoltării și Resurselor Naționale. 
De asemenea, au fost naționalizate 
avioanele mici care au aparținut 
persoanelor particulare sau unor în
treprinderi particulare.

DE PRETUTINDENI

Convorbiri vest-germa- 
no—grecești.La Bonn au încePut 
convorbirile dintre cancelarul R. 'F. 
Germania, Helmut Schmidt, și pri
mul ministru al Greciei, Constantin 
Caramanlis, care se află într-o vi
zită oficială în R.F.G. După cum 
menționează agenția D.P.A., în cen
trul convorbirilor se află probleme 
legate de intenția Greciei de a că
păta statut de membru cu drepturi 
depline al Comunității Economice 
(vest) -Europene.

Contacte franco—cubane- 
28, Ministrul francez al comerțului 
exterior, Norbert Segard, și-a înche
iat vizita oficială întreprinsă în Cuba, 
în cursul căreia a fost primit de 
premierul Fidel Castro și președintele 
țării-gazdă, Osvaldo Dorticos. In 
cursul convorbirilor, cît și în docu
mentul semnat a fost subliniată do
rința celor două părți de a dezvolta 
și extinde schimburile comerciale și 
colaborarea economică și industrială.

0 delegație a G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de 
Sud, condusă de Nguyen 1“ 
Phuong, ambasador itinerant 
G.R.P., bare efectuează o vizită 
Tailanda, la invitația guvernului 
cestei țări, a sosit la Bângkok.

Minh

al 
în 
a-

Lucrările Congresului 
mondial al petrolului, desfâ* 
șurate sub deviza „Petrolul pentru 
bunăstarea omenirii", s-au încheiat 
la Tokio. Cei peste 4 500 delegați 
din circa 70 de țări au dezbătut o 
gamă largă de probleme, de la cele 
privind descoperirea de noi zăcă
minte de petrol și tehnologii de ex
tracție, prelucrare și transport, la 
măsurile necesare pentru protejarea 
mediului înconjurător.

Accident. DuPa cum anuntă 
agenția Taniug, în noaptea de 16 
mai un tren accelerat a deraiat pe 
un pod situat pe linia de cale ferată 
Skoplie—Belgrad. în urma catastro
fei, 10 persoane și-au pierdut viața. 
Aproximativ 100 de persoane au fost 
rănite.

0 reuniune a adiunctilor mi- 
niștrilor de finanțe ai țărilor mem
bre ale „Grupului celor 10“ — prin
cipalele țări industrializate occiden
tale, s-a desfășurat la Paris. Au fost 
discutate probleme privind preconi
zata reformă a sistemului monetar 
internațional. După cum informează 
agențiile Reuter și A.F.P., în cadrul 
reuniunii nu s-a înregistrat nici un 
progres.

• IN ATENTIE - PRO
BLEME ALE MEDIULUI. 
La Pontoise, în zona pariziană, 
a fost inaugurat „Institutul 
mondial al orașelor reunite 
pentru problemele mediului 
înconjurător și urbanistice" 
(„Imenur"). Noul organism va 
permite edililor, lucrătorilor 
din administrație și tehni
cienilor din diferite orașe să 
dispună de un centru de do
cumentare aflat în relații cu 
circa 2 000 de orașe din 80 
de țări ale lumii. De ase
menea, institutul va dispune 
de un Serviciu de traduceri, 
precum și de echipe specializa- 1 
te în Organizarea de conferință' 
internaționale și în efectuarea • 
de misiuni specializate în dife
rite centre urbane.

• PROTEINE DIN PE
TROL Compania „Nestle", 
specializată în produse alimen- • 
tare, a anunțat cooperarea sa 
cu o companie petrolieră pentru 
a obține proteine din produsele 
derivate ale petrolului. Pre
ședintele firmei, Pierre Liotard- 
Vogt, a arătat că se intențio
nează producerea unor proteine 
care să poată fi consumate de 
om. El a adăugat însă că pro
ducția pe scară industrială de 
proteine din petrol pentru ali
mentația omului nu va putea 
începe într-un viitor prea apro
piat.

• NUMĂR RECORD 
DE FORAJE. Prospectările 
accelerate efectuate în S.U.A. 
în vederea descoperirii de noi 
rezerve de petrol și gaze natu
rale au avut drept rezultat fo
rarea, în această țară, în anul 
1974, a unui număr de 31698 
de sonde — informează o sta
tistică efectuată de „American 
Petroleum Institute". Statistica 
precizează că această cifră de
pășește cu 19,2 la sută nu
mărul de sonde forate în 
1973, dar arată, totodată, că 
multe din noile foraje n-au dus 
la descoperirea vreunor rezerve 
utile de hidrocarburi. Puse 
„cap la cap", sondele forate în 
1974 ar totaliza o distanță de 
28 514 mile.

• „AȘA S-A FĂCUT 
DREPTATE". Regizorul fran
cez Marcel Ophiils a realizat, la 
cererea televiziunii britanice, 
documentarul de lung metraj 
„Așa s-a făcut dreptate", care, 
demascînd crimele comise de 
naziști, înfățișează sfîrșitul la
mentabil al căpeteniilor celui 
de-al Ill-lea Reich. Filmul se 
bazează pe o lucrare a procu- 
rorului-șef american, Taylor, la 
procesul criminalilor de război 
de la Niirnberg.

• O NOUĂ TEORIE 
DESPRE DESCOPERI
REA AMERICII. America 
n-a fost descoperită nici de Co- 
lumb și nici de vikingi. Primii 
care au debarcat în „lumea 
nouă" — în jurul anului 550 
î.e.n. — au fost cartaginezii ! 
Acest lucru îl afirmă arheolo
gul H. Barraclough de la Uni
versitatea Harvard. Savantul 
își bazează afirmațiile pe in
scripții pe care le-ar fi desco
perit recent în apropiere de lo
calitatea Bourne (statul Massa- 
chussetts). Una din inscripții 
sună așa : „Act de luare în stă- 
pînire. A nu se distruge. Acest 
teren a fost ocupat de Hanno". 
Textul este scris într-un dialect 
fenician vorbit la Cartagina, 
ceea ce l-a determinat pe omul 
de știință să tragă concluzia a- 
mintită.
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