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ANGAJAMENTUL SOLEMN
AL COMUNISTULUI

I

ÎN ÎNTREGUL PARTID - ADUNĂRI GENERALE 
ORGANIZAȚIILOR DE BAZĂ CONSACRATE SEMNĂRII 
ANGAJAMENTULUI SOLEMN DE CĂTRE MEMBRII DE PARTID 
Adunările trebuie să ducă la întărirea spiritului de partid și a 
combativității revoluționare, la perfecționarea profilului politico-moral 
al fiecărui membru de partid, la îmbunătățirea substanțială a activității

ALE

tuturor organizațiilor partidului

Se împlinesc, în aceastâ lunâ, 375 de ani de la actul 
celei dinții uniri politice a țărilor române sub condu
cerea lui Mihai Viteazul, in cartea Istoriei milenare a 
poporului român, înfăptuirea gloriosului voievod, deși 
n-a putut dăinui mult timp, s-a înscris ca un moment 
de excepțională însemnătate, dobindind pentru gene
rațiile viitoare valoarea unul adevărat simbol al aspi
rațiilor de neatirnare și unitate, constituind un îndemn 
permanent la luptă pentru făurirea statului național 
unitar român.

Astăzi, cînd năzuințele de libertate și unitate șl-au 
aflat deplină împlinire în realitățile României socia
liste, evocarea celei dinții uniri a țărilor române rea
mintește lupta și (ertfele pe care le-au dat nenumărate

generațli de înaintași pentru realizarea înaltului ideal 
național, constituie o sursă de idei însuflețltoare in 
activitatea educativă, in spiritul dragostei de patrie, 
al hotărîrii de a consolida necontenit independența șl 
unitatea națiunii noastre socialiste.

In întîmpinarea acestei aniversări, ziarul „Scîntela* 
iși propune să publice o suită de articole referitoare 
la temeiurile istorice ale Unirii din 1600, înfăptuirea 
acesteia, legătura sa cu lupta de eliberare a celor
lalte popoare din sud-estul Europei, Influența pe care 
a exercitat-o asupra dezvoltării ulterioare a poporului 
român.

Publicăm mal |os primul articol din această serie.

Ideal cu adinei rădăcini istorice

Fiecare zl aduce noi veștf Insu- 
fletitoare despre realizările obți
nute de oamenii muncii din tara 
noastră in făurirea noii societăți, 
întreaga desfășurare a operei de 
construcție socialistă, realizările 
remarcabile obținute in întrecerea 
socialistă, faptul că sute de colecti
ve din întreprinderi au și îndeplinit 
sau vor îndeplini in curînd 
cincinalul, importantele succese re
purtate în toate domeniile econo
miei, științei, culturii ilustrează 
acea realitate majoră, definitorie a 
vieții noastre social-politice pe care 
o constituie creșterea continuă a 
forței Partidului Comunist Român, 
modul strălucit in oare iși îndepli
nește partidul rolul conducător in 
societate, indestructibila unitate . 
moral-politică a întregii noastre 
societăți in jurul partidului, ade
ziunea fermă a tuturor cetățenilor 
țării, fără deosebire de naționali
tate, la politica partidului. Cu le
gitimă satisfacție se poate aprecia 
că partidul este astăzi mai puter
nic decît oricînd in întreaga sa is
torie, mai oțelit și mai unit in gin- 
dire și acțiune, aceasta constituind 
chezășia mersului înainte al po
porului nostru pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, a edificării comunismului 
pe pămîntul României.

Marea forță a Partidului Comu
nist Român rezidă in fidelitatea cu 
care slujește interesele poporului 
român, apjicind creator teoria mar- 
xist-leninistă la condițiile concrete 
ale României, in coeziunea in- 

y terioară și unitatea de nezdrun-

cinat a rlndurilor sale. In în
crederea cu care linia sa politică 
este urmată de întregul popor. La 
consolidarea continuă a rolului con
ducător al partidului contribuie în 
mod hotăritor întărirea sa politlco-

de dezvoltare a țării noastre, 
schimbările produse în structura 
societății. Practic, astăzi in toate 
unitățile industriale si agricole, in 
toate instituțiile științifice, de în- 
vătămint si cultură, in toate orașele

„Comunistul - așa cum cere Statutul — trebuie 
să se distingă prin energia, pasiunea și devotamen* 
tui cu care lupta pentru înfăptuirea politicii partidu
lui, să manifeste un înalt simț de răspundere în în
deplinirea sarcinilor și o grijă deosebită pentru apă
rarea și întărirea proprietății obștești, să fie model 
de corectitudine, principialitate și conduită morală 
în activitatea sa profesională și obștească. Lui tre
buie să-l fie proprie atitudinea înaintată a moralei 
noastre față de familie, de educația copiilor, a tine
rei generații, o comportare demnă în întreaga sa ac
tivitate socială".

NICOLAE CEAUȘESCU

Ideologică și sporirea forței sale 
organizatorice. Așa cum s-a arătat 
la Congresul al XI-lea, partidul nu
mără în jur de 2 500 000 mem
bri, reflectînd, 
sa numerică, prin compoziția 
socială si națională, stadiul actual

Si satele tării există organizații de 
partid care exercită o puternică in
fluentă mobilizatoare, asigură an
trenarea oamenilor muncii in În
treaga activitate de construcție so
cialistă. Marile înfăptuiri realizate 
oe acest tărim se împletesc

" . ■■ v’
succesele In domeniul educa
ției socialiste a oamenilor mun
cii. in dezvoltarea conștiinței so
cialiste a poporului — care îsi gă
sesc o elocventă expresie in anga
jamentele asumate în cadrul între
cerii socialiste. în inițiativele pen
tru îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen, in eforturile depuse 
pretutindeni pentru traducerea în 
viată a politicii interne si externe 
a partidului.

Asa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la înalta tri
bună a Congresului al XI-lea, 
„continuator al unor vechi tradiții 
revoluționare ale poporului. ale 
mișcării muncitorești, călit in grele 
si îndelungate lupte de clasă, in 
munca pentru înfăptuirea noii orin
duiri sociale, partidul nostru se 
prezintă mai puternic si mai unit 
ca oricînd, hotărît 
nească neabătut misiunea 
de forță 
poporului 
munism".

Firește. .................
partidul îsi perfecționează neînce
tat formele si metodele de activi
tate, se dezvoltă mereu calitativ, 
potrivit sarcinilor fiecărei etape Is
torice. în prezent, faptul că socie
tatea noastră a intrat într-un sta
diu nou. superior, al dezvoltării 
sale, amploarea si complexitatea 
sarcinilor economice, politico-ideo- 
logice si organizatorice stabilite de 
Congresul al XI-lea al P.C.R., 
perspectivele deschise de Proara-

să-și indepli- 
Istorică 

politică conducătoare a 
român pe calea spre co-

ca organism social viu,

Istoria a consemnat pentru tot
deauna strălucitele fapte de arme 
care au făcut posibilă Unirea de la 
1600. După ce prin răsunătoare 
victorii repurtate împotriva oștilor 
otomane, Mihai Viteazul a reușit să 
redobindească independența Țării 
Românești, el a intrat, în octom
brie 1599, în Transilvania, înlătu- 
rînd de Ia domnie pe principele 
Andrei Bathory care se aliase cu 
imperiul otoman, iar în mai 1600 a 
întreprins o campanie fulgerătoare 
in Moldova, al 
cărei domn, Ere- 
mia Movilă, im
pus de poloni, re
cunoscuse suve
ranitatea otoma
nă. In felul aces
ta a fost înfăp
tuită prima 
nire politică 
țărilor 
Mihai 
du-se 
Țării Românești, 
al Transilvaniei 
și a toată Mol
dova".

înfăptuirea is
torică de acum 
375 de ani n-a 
fost o simplă în- 
tîmplare, dato
rită hazardului 
sau numai viteji
ei marelui 
vod. Ea 
temelii . trainice, 
adine ' 
nate în 
mata 
istorie 
popor, 

i iuftgui 
sale existențe și-a 
apărat cu dîrze- 
nie ființa națio
nală împotriva 
tuturor încercă
rilor de cotropire, a incursiunilor 
de pradă și jaf.

Popor înfrățit cu munții și dro
piile, cu codrii, poienile și apele. 
Metafora eminesciană exprimă o 
realitate vie. Intr-adevăr, toi ce 
mișcă-n țara asta, rîul, ramul era 
prieten poporului român ce-și apăra 
sărăcia și nevoile, și neamul ; era, 
in aceeași măsură, dușman dușma- 
rtilor țării. „Iubirea de tnoșie" a 

^fiist zidul care nu s-a Înfiorat nici

de acad. prof. Ștefan PASCU istoric a evidențiat 
trainice și multilaterale

u- 
a 

române, 
intitulîn- 

„domn al

voie- 
a avut

înrădăci- 
zbuciu- 

eroica 
acestui ■

Și 
a 
care de-a 

întregii

de faima oștilor de ieniceri și spa
hii, nici a cavalerilor în armuri 
grele. Basarab, Bogdan, Mircea cel 
Bătrîn și Dan cel Viteaz, Iancu de 
Hunedoara, Vlad Țepeș și Ștefan 
cel Mare, Petru Rareș, Ion Vodă 
cel Viteaz și atîția alți conducă
tori ai unor oști de țărani luați de 
la plug și-au înscris numele de 
viteji cu litere adînc dăltuite în

Procesul 
legăturile 
menținute intre cele trei țări ro
mânești in tot cursul evului mediu, 
— legături și mai numeroase și mai 
intense în epoca modernă : econo
mice, politice, culturale, sociale, pe 
temeiul fondului etnic comun, al 
limbii unitare, al comunității teri
toriale.

într-adevăr, teritoriul de formare 
și de viețuire a 
se distinge prin

in Alba lulia. Cromolitografie după un tablou 
colecția Cabinetului de stampe al Bibliotecii 
Republicii Socialiste România)

Intrarea Iul Mihal Viteazul 
de Constantin Lecca. (Din 

Academiei

luptei necurmate a poporu-cronica
lui nostru pentru apărarea pămîn- 
tului strămoșesc. Este una din cau
zele care au înlesnit salvarea nea- 
tîrnării țărilor române Intr-o vre
me cînd atîtea state din jur au fost 
ocupate și desființate ; autonomia 
țărilor române — știrbită, este ade
vărat — a fost respectată de oto
mani, aceștia fiind nevoiți a se li
mita la o dominație politică și eco
nomică.

poporului român 
unitate în diversi
tate. La 
lanțul
„corona

mijloc 
carpâtic, 

mon- 
tium", înconjurat 
din toate părțile, 
asemenea unor 
contraforturi, de 
subcarpați : la
marginea acestora 
se rinduiesc, suc
cesiv și armonios, 
dealurile pericar- 
patice, podișurile 
și cîmpiile perife
rice. Nu pot fi 
uitate alte parti
cularități proprii 
Carpaților — alti
tudinea relativ 
modestă ; așezări
le omenești pină 
la 700—1 000 m 
inălțime ; nume
roasele trecători 
și păsuri ; re
țeaua apelor, ase
menea nervurilor 
frunzei, izvorincf 
din Carpați și 
subcarpați pentru 
a traversa terito
riile românești 
și a Îmbogăți a- 
poi apele 
rii.

Unitatea 
torială a 
tului românesc se 

sprijină pe faptul că el a fost lo
cuit in toate timpurile de același 
popor, cu rădăcini atit de adinei in 
acest pămint, incit furtunile și vi
tregiile vremurilor nu l-au putut 
îngenunchea. A rămas neclintit, ca 
stejarii codrilor, pentru a-și împli
ni destinul.

Locuitor de veacuri în spațiul 
carpato-dunărean, poporul rom&n

Dună-

teri- 
pămin-

(Continuare in pag. a III-a)

prin creșterea 
sa

(Continuare in pag. a Il-a)

Alexandria: arhitectură 
dernă 
Foto : S. Cristian
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Respect față de limba 
în care scriem

Studierea limbii, cul
tivarea limbii, grija 
față de limbă sînt im
portante îndatoriri pe 
care scriitorul le are 
de îndeplinit față de 
el însuși și, în cea mai 
mar? măsură, față de 
cititor ; și aceasta 
fiindcă scriitorul pen
tru cititor scrie. Dacă 
n-ar vrea lucrul aces
ta, n-ar publica, iar 
dacă nu vrea să. fie în
țeles, sau — în chip 
mai cuprinzător spus 
— dacă nu vrea . * ' 
tereseze intr-un chip 
sau altul pe cititor, a- 
tunci degeaba mai pu
blică.

O expresie neîngri
jită, un scris neglijent, 
aruncat pe hîrtie in 
grabă, la întimplare, 
este o necuviință față 
de limba însăși, față 
de care scriitorul are 
o datorie de recunoș
tință, fiindcă numai 
datorită ei el poate 
să-și exercite talentul. 
Poate cineva să aibă 
putere de observație, 
pătrundere psihologi
că, idei și judecăți a- 
dînci ; dacă rezulta
tul acestora nu este 
exprimat într-o limbă 
curată și Îngrijită, dru
mul către cititor este 
anevoios șl greu, fără 
folos ; și faptul aces
ta se poate verifica 
imediat dacă supu
nem un text literar la 
proba recitirii, care 
este întotdeauna hotă- 
ritoare.

Toate acestea ar tre
bui să constituie și 
grija criticului literar. 
Aș spune chiar că la

un critic preocuparea 
Îngrijirii și a cultivării 
limbii trebuie să fie 
de două ori mai mare. 
Un critic literar tre
buie să dea atenție 
limbii scriitorilor pe 
care îi cercetează, dar 
să dea atenție și lim
bii sale proprii. O du
blă îndatorire deci, pe 
care el trebuie s-o în

să in-
însemnări de acad, 

Al. PHILIPPIDE

deplinească pentru 
â-și merita numele. 
Am spus adineauri : 
criticul „ar trebui" să 
facă lucrul acesta. Am 
întrebuințat intr-adins 
optativul, deoarece cri
ticii nu au întotdea
una grija limbii, chiar 
dintre cei cultivați și 
pătrunzători. Ei vor
besc cu predilecție 
despre fondul de idei 
și de sentimente, vor
besc despre gindirea 
poetică adincă sau mai 
puțin adincă a unei 
poezii, vorbesc de în- 
demi narea cu care un 
romancier sau un nu
velist iși dezvoltă na
rațiunea și așa mai 
departe, dar nu spun 
un cuvînt despre lim
ba scriitorului, despre 
raportul în care stilul 
acestuia se află față 
de limba pe care o în
trebuințează și mai cu 
seamă despre rapor
tul in care stilul său 
se află față de limba 
comună, de limba con

siderată ca un bun al 
tuturor acelora care o 
vorbesc. Și insist asu
pra acestui lucru pen
tru că sînt scriitori 
foarte dispuși să con
sidere limba ca „un 
bun al lor", pe care îl 
tratează și îl maltra
tează cu rezultate care 
nu au nici o calitate 
de frumusețe literară, 
care pot să uimească 
pe cititor, dar nu-1 
mulțumesc. Limba nu 
suferă să fie 
tă și jignită, scriind-o 
neglijent și fără con
trol, sub 
spontaneității. Insă, in 
chip firesc, și ca o răz
bunare ce se ivește 
parcă din firea lucru
rilor, orice insultă a- 
dusă limbii se întoar
ce întotdeauna împo
triva celui care o jig
nește. Scriitorul care 
insultă limba scriind-o 
în chip neîngrijit și 
neglijent se insultă pe 
el însuși.

Critica literară are 
datoria să țină seama 
de aceste adevăruri, și 
să-și potrivească și ea 
stilul după aceste ce
rințe. Orice om tre
buie să aibă respec
tul și dragostea față de 
limba maternă, dar 
mai mult decît toți, 
scriitorul și criticul li
terar. S-ar părea că 
este un lucru de la sine 
înțeles. Dar tocmai din 
cauza aceasta se trece 
mai ușor asupra lui și 
nu e rău să ni-1 amin
tim din cînd în cînd 
și să vedem dacă este 
intr-adevăr Înțeles așa 
cum trebuie.

maltrata-

pretextul

0 treaptă superioară 
In dezvoltarea relațiilor

prietenești româno-olandeze

Prin prezența pe terito
riul său a exploatării mi
niere „Sălajul", a unor u- 
nități agricole și presta
toare de servicii publice 
dezvoltate, viața economi
că a comunei Sărmășag ca
pătă pe zi ce trece noi di
mensiuni. în acest con
text, 
gospodărească se 
tează din ce în ce mai 
zibil la cerințele unei 
toare urbe.

— în ultimii ani

înfățișarea edilitar- 
adap-

vi-
vii-

am terminat de asfaltat 
trotuarele pe o lungime de 
17 000 ml. Toate sint rodul 
hărniciei locuitorilor aces
tei comune, care — ori de 
cite ori au fost solicitați să 
participe la diferite lucrări 
de interes obștesc — au 
răspuns prin fapte de mun
că. Totodată, și biroul exe
cutiv al consiliului popular 
comunal și-a organizat mai

dt mai multe intîlniri cu 
cetățenii, din a organiza 
ori de cîte ori este nevoie 
consultări cu aceștia; și 
pentru că la sate ne In- 
tîlnim des, fie pe stradă, 
fie cu alte prilejuri, pur
tăm discuții de la om la 
om. în acest fel înțelegem 
noi să ne consultăm cu ce
tățenii — adică oriunde se 
ivește prilejul, nu numai

lo
calitatea dumneavoastră a 
obținut tealizări remarca
bile în domeniul gospo
dăririi șl înfrumusețării, de 
fapt în toate sectoarele de 
activitate, motiv 
care deține astăzi Ordinul 
Muncii clasa a IlI-a. Care 
este explicația succeselor 
obținute ? — l-am întrebat 
pe tovarășul Gavril Hosu, 
de cinci ani primar al co
munei.

— Aș dori să precizez de 
ia bun început că încă mai 
avem multe de făcut în 
toate domeniile. Intențiile 
și angajamentele noastre 
sînt materializate intr-un 
program de măsuri al co
mitetului comunal de 
partid pentru anul 1975, cît 
și pentru 
1980. Este 
mășagul 
fel, toate 
Sălaj - 
mult Înfățișarea tn anii so
cialismului Numai în 1974 
am construit in localitatea 
reședință de comuhă un 
nou local cu 4 încăperi (a- 
teliere pentru elevii liceu
lui industrial de mecanică 
și pentru copiii de la școa
la generală de 10 ani), o 
cantină școlară cu 100 
locuri, un local pentru spi
tal cu 80 de paturi. 2 blocuri 
cu 52 apartamente și spa
ții comerciale la parter. In 
plus, am amenajat dru
mul (lung de 6 km) dintre 
satul Iliusa și centrul ci
vic, am asfaltat străzi pe 
o suprafață de 12 000 mp și

pentru

perioada 1976— 
adevărat că Săr- 
— ca. de alt- 
satele județului 

și-a schimbat

Primar al satului

nu primar în sat
Gospodarii comunei și spiritul 

gospodăresc al cetățenilor

bine munca și și-a exerci
tat atribuțiile pe care le 
are cu mai multă compe
tență și responsabilitate 
comunistă.

— Prin ce mijloace reu
șiți să mobilizați cetățenii 
Ia acțiunile obștești ?

— Oamenii din
noastră, români și 
ghiari, au mare 
în deputății 
popular. Această 
a fost dovedită 
mele alegeri 
cînd toți cei 
fost aleși in 
Iar noi nu 
nici o acțiune 
consultăm cu 
joritate a
fapt, toți deputății 
făcut obicei din a

comuna 
ma- 

încredere 
consiliului 
încredere 

și la ulti-
de deputați 
propuși au 
unanimitate, 
întreprindem 
pină nu ne 
marea ma-

locuitorilor. De 
și-au 
avea

In cadru organizat. Aș a- 
pela la un exemplu: Sâr- 
mășagul este în întregime 
o localitate nouă. Casele 
din cărămidă, cu aspect de 
vilă, rămineau altă dată 
ani in șir „la roșu", adi
că netencuite. Acest obicei 
exista la noi de multă vre
me Am hotărît împreună 
cu cetățenii să se treacă de 
urgență lă tencuirea în ex
terior a tuturor clădirilor ; 
acțiunea este In plină des
fășurare și astăzi tot mai 
multe case sint ornate cu 
plăci de faianță colorată

— Cum ați reușit să vă 
faceți ascultat de oameni, 
de toți locuitorii comunei?

— Mai tntîi am învățat 
să-i ascult' eu pe ei. Toa
te sugestiile care vin din

partea cetățenilor le pri
mes^ cu multă atenție, apoi 
selectez tot ce slujește in
tereselor obștii și aplicăm 
în practică. Totodată, mă 
străduiesc să aplic citeva 
principii : rezolv la timp, 
conform legilor țării, toate 
sesizările și cererile oame
nilor; pretind tuturor func
ționarilor primăriei, celor
lalți lucrători din comună, 
disciplină, corectitudine și 
principialitate ; cînd e vor
ba de munci obștești, pun 
întotdeauna umărul.

— Localitatea Sărmășag 
este prevăzută să devină 
centru urbanistic. Ce 
v-ați propus să faceți pen
tru realizarea acestui o- 
biectiv ?

— In anul 1975 zestrea 
comunei se va îmbogăți cu 
noi obiective : vom con
strui și da în folosință o 
grădiniță cu 90 locuri: vom 
asfalta încă 6 000 mp de 
străzi ; ne îndreptăm pri
virea și spre satele apar
ținătoare, care vor fi su
burbii ale viitorului oraș 
Pe lingă toate casele și in
stituțiile vom amenaja 
spații verzi, fiecare cetă
țean va planta în curtea 
sa cîte 1—2 pomi sau viță 
de vie. Vom ridica, de a- 
semenea, în viitorul cinci
nal. o școală cu 8 săli de 
clasă, un nou local pentru 
liceul industrial de meca
nică, o creșă cu 120 tocuri, 
un bloc cu 72 apartamen
te. Vom extinde rețeaua 
de aducțiune a apei pota
bile și canalizarea in loca
litatea noastră. Obiec
tivele stabilite au fost dis
cutate cu toți cetățenii co
munei. Ceea ce înseamnă 
că ele sînt acum nu ale 
primăriei, ci ale tuturor. 
Este sigur, deci, că și în 
continuare toți cetățenii iși 
vor aduce contribuția lor 
activă.

Gheorghe RUSU 
corespondentul „Scînteil'

Multiplele contacte la nivel înalt 
pe care președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, le-a avut 
în ultima vreme, atît cu prilejul vi
zitelor peste hotare, cit și pe pămin- 
tul României, ilustrează grăitor di
namismul politicii externe a statu
lui 
sint

■re
de Congresul al XI-lea al P.C.R., 
— de adîncire a prieteniei și solida
rității cu toate țările socialiste, de 
extindere a raporturilor multilatera
le Cu țările care au pășit pe calea 
dezvoltării independente, de colabo
rare largă cu celelalte țări ale lumii, 
în spiritul coexistenței pașnice — 
în concordanță cu cerințele destin
derii, păcii și înțelegerii internațio
nale.

In acest cadru fertil se înscrie șl 
vizita oficială pe care, la invitația 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, au 
efectuat-o în țara noastră Maiesta
tea Sa regina Iuliana a Olandei șl 
prințul Bernhard. Vizitînd unități 
industriale, instituții social-cultura- 
le, precum și unele obiective turisti
ce, înalții oaspeți au avut posibilita
tea de a cunoaște nemijlocit cîteva 
din frumusețile patriei noastre, as
pecte din realizările poporului român, 
față de care și-au exprimat 
prețuirea și admirația. Căldura 
și ospitalitatea cu care au fost în- 
timpinați pretutindeni au dat expre
sie sentimentelor prietenești, de sim
patie și respect ale poporului român 
față de poporul olandez, binecunos
cut Ia noi pentru talentul și hărni
cia sa, satisfacției față de dezvolta
rea fructuoasă a raporturilor de co
laborare dintre cele două țări.

Sînt aceleași sentimente pe care 
poporul olandez le-a manifestat cu 
deosebită cordialitate față de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu cu prilejul vi
zitei pe care solii poporului român 
au făcut-o în aprilie 1973 în Olanda. 
Așa cum s-a apreciat atunci și cum 
s-a evocat din nou acum, acea vi
zită. prin intîlnirile și convorbirile la 
nivel înalt, prin documentele sem
nate, a pus temelii trainice și a des
chis ample perspective dezvoltării pe 
multiple planuri a raporturilor ro- 
mâno-olandeze.

Reluarea Ia București a dialogului 
purtat în Olanda a dat posibilitatea 
să se constate cu adincă satisfacție.

nostru, consecvența cu 
înfăptuite liniile 

ale acestei politici.
care 

directoa- 
stabilite

după cum se subliniază In comuni-. 
catul comun, că relațiile româno- 
olandeze au evoluat pozitiv in 
toate domeniile în perioada care s-a 
scurs de la acea memorabilă vizită. 
Astfel, s-au intensificat contactele 
și vizitele reciproce de delegații gu
vernamentale și parlamentare ; schim
burile economice s-au dublat într-un 
singur an ; de asemenea, s-au lăr
git schimburile culturale ; s-a 
extins conlucrarea în cadrul 
O.N.U. și a organizațiilor Internațio
nale. întreaga evoluție a relațiilor 
româno-olandeze a relevat astfel În
semnătatea contactelor dintre facto
rii de răspundere ai statelor, subli
niind o dată mai mult că deosebirile 
de orînduire și chiar apartenența la 
alianțe diferite nu constituie un im
pediment pentru înțelegere și cola
borare, atunci cînd acestea se înte
meiază pe egalitate și respect re
ciproc. In această privință, viața a 
confirmat însemnătatea și vitalitatea 
principiilor noi de relații interstata
le. înscrise în Declarația solemnă 
comună româno-olandeză, semnată 
la 12 aprilie 1973, atît pentru dez
voltarea raporturilor reciproce, cît și 
pe plan internațional — semnificație 
a cărei valoare universală și actua
litate au fost din nou relevate de 
ambele părți în cadrul actualelor 
convorbiri.

Sub aceste auspicii favorabile, 
dialogul desfășurat la București a 
permis explorarea unor posibilități 
noi de colaborare, generate de aspi
rațiile comune ale celor două po
poare, de progresele economiei celor 
două țări, de cerințele vieții inter
naționale. „Există posibilități - 
arăta președintele Nicolae Ceaușescu 
— ca raporturile româno-olandeze să 
cunoască in viitor o amploare și mai 
mare în toate domeniile de activi
tate. îmi exprim convingerea că, 
prin strădanii comune, aceste posi
bilități vor fi puse tot mai larg In 
valoare, in interesul și spre binele 
ambelor popoare, al intăririi încre
derii și colaborării pe continent, o- 
ferind un exemplu de relații între 
două state cu orinduiri sociale dife
rite, hotărite să trăiască in înțelege
re și prietenie, să-și aducă contri
buția la cauza destinderii și păcii in 
lume".

Evidențiind In același spirit te
meiurile și perspectivele relațiilor 
româno-olandeze, regina Iuliana ară-
(Continuare in pag. a IV-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:
• RUBRICILE NOASTRE: Faptul divers; 

Din instanța în fața opiniei publice; 
Sport; De pretutindeni
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FAPTUL
Consumurile de energie electrică și combustibil

la Combinatul de produse sodice Govora

DIVERS Numai cu intenții
nu se înlătură

„Asaltul 
Carpaților"
Amatorilor de drumeții mon

tane, care în apropiatul sezon 
estival vor urca crestele de cre
mene ale Ceahlăului, li s-a pre
gătit o surpriză plăcută. înain
tea lor, Ceahlăul atît de primi
tor a fost luat cu asalt de pio
nierii din județul Neamț, care 
au refăcut toate marcajele și au 
deschis noi trasee turistice, de 
un pitoresc inedit. Acțiunea pio
nierilor poartă un nume suges
tiv : „Asaltul Carpaților", re- 
luînd genericul unei alte acți
uni, tot pionierești : „Asaltul 
nouarilor și decarilor".

De la răchie, 
la

| judecătorie
Șofer de meserie, la autobaza 

din orașul Sebiș, P. Manole din 
satul Voivodeni, județul Arad, 
avea toate motivele să fie mul
țumit de mașina pe care ludra 
și care mergea ca pe roate. Toa
te bune, pină i-a venit, ideea să 
improvizeze un cazan (el ii zicea 
„furnal") de fabricat răchie din- 
tr-o amestecătură, tot improvi
zată, de zahăr și drojdie. Și uite 
așa, de la răchie a ajuns la ne
gustorie, iar de aici la judecăto
rie. Cind i s-a citit hotărirea ju
decătoriei din Ineu — 6 000 de 
lei amendă penală — l-a apu
cat amețeala. Deși nu băuse 
răchie.
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Un arbore
cum nu 
există altul
Trăind o viață in lumea pă

durii, care-l fascinase de mic 
copil, tehnicianul silvic Dionisie 
Semenic din Dofteana (Bacău) 
nu s-a putut despărți de ea nici 
după pensionare. De aproape 
două decenii, de cind e pensio
nar, e și „sufletul" parcului den- 
drologic din localitate. Multe din 
cele 400 de specii rare (citeva 
chiar unicate in țară) de arbori 
exotici i se datoresc lui. Cu deo
sebire atrag atenția vizitatorilor 
planta cu frunzele in formă de 
liră și cu florile aidoma lalelelorj' 
*’ -numita ,;Magnolf trips-• j 

___ un arbore,-cu^unucolorlt'ii 
viu și un parfum deosebit: Dar 
cea mai mare „mulțămită" a lui 
Dionisie Semenic este „Euro- 
lepis" — un arbore creat de el, 
prin încrucișarea unui larice eu
ropean cu unul japonez. „O idee 
năstrușnică de-a mea". O fi. Dar 
a prins... rădăcini.

Prețul 
mîniei

Cu vreo lună in urmă, 
de pe strada Țiglarilor din Si
biu și-a alungat soția din casă 
și a fost amendat cu 500 lei.

— Eu să plătesc amendă din 
cauza soției ? — s-a mîniat el. 
Las-că mi-o plătește ea I...

într-una din serile trecute, 
!ntorcîndu-se de la servici, soția 
n-a putut intra în casă. Rugîn- 
du-și soțul să-i deschidă ușa, 
acesta s-a burzuluit și mai rău, 
lovind-o. Apoi, N.F. s-a închis 
In casă. A trebuit să intervină 
miliția. Și astfel de acum o să 
stea și el Închis — pentru două 
luni — in altă parte.

Surorile
detective

In timp ce se întorceau de la 
școală, trecînd pe lingă unul din 
locurile de parcare ale autotu
rismelor, surorile Dana și Mi- 
haela Zechia din Tulcea au ob
servat un individ suspect, care 
te furișa de la un autoturism la 
altul, de unde sustrăgea diferite 
obiecte. Fetele au strigat „ho
ții !“ Au sărit oamenii și l-au 
prins...

Scrisoarea sosită pe adresa li
ceului tulcean „Spiru Haret", 
din partea Inspectoratului mu
nicipal de miliție, aduce calde 
mulțumiri școlii și celor două 
surori, amindouă pioniere, care 
au contribuit la prinderea unui 
infractor periculos, recidivist, 
abia ieșit din detenție, pe nume 
C. Constantin. Aflînd vestea, 
colegele celor două pioniere 
și-au spus cu mîndrie : „Avem 
și noi defectivele noastre

Mare
mare

bal

dornici 
din Stupini, ju'

Printre cei 
fracție la balul 
dețul Brașov, se afla și Nicolae 
Tarcan. La un moment dat, N. 
T. s-a luat la harță, din te miri 
ce, cu un alt amator de bal și 
distracție. Văzînd că vorbele 
nu-1 ajută, N. T. s-a repezit la 
urechea celuilalt și l-a mușcat-o. 
Ce a urmat, nu-i greu de închi
puit. De la bal, N.T. a ajuns la 
tribunal, iar instanța l-a găsit 
vinovat de „ultraj și vătămare 
corporală gravă", condamnîndu-1

2 ani și 4 luni închisoare.la
Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteif

în esență, bilanțurile energetice în
tocmite in întreprinderi relevă cit din 
energia sau combustibilul consumate 
la diferite utilaje sau instalații ser
vesc In mod util desfășurării proce
selor tehnologice, cit se pierde și in 
ce mod poate crește randamentul 
energetic. Problema principală este : 
cum sint valorificate aceste studii, 
cum sînt aplicate măsurile elaborate 
pa baza lor în vederea reducerii con
sumurilor și gospodăririi mai judi
cioase a resurselor energetice 7 A- 
ceasta este, de altfel, tema anchetei 
întreprinse la Combinatul de pro
duse sodice Govora.

Bilanțurile energetice întocmite aici 
au relevat ample posibilități de a se 
economisi, la nivelul unui an, 14 728 
tone combustibil convențional, 2 204 
MWh energie electrică și 822 tone de 
cocs. Este însă vorba de rezerve po
tențiale care își așteaptă valorifica
rea. Și pentru a vedea cum sînt puse 
in valoare, citim concluziile cîtorva 
bilanțuri energetice și ne interesăm 
de stadiul aplicării măsurilor des
prinse în urma elaborării lor.

Dintr-unul din aceste bilanțuri, cel 
referitor la consumul termic de la 
instalația de evaporare a sodei caus
tice de la Uzina nr. 2, reiese că 23,3 
la sută din energie se pierde pe tra
seele de transport a leșie! și a abu
rului, precum și in aparatele de eva
porare. Pierderi destul de însemnate 
se produc și la alte sectoare din cauza 
izolării necorespunzătoare a unor in
stalații, conducte și aparate de reacție. 
Principala soluție deci : izolarea ter
mică a utilajelor, a conductelor de 
transport. Cum se aplică ea în prac
tică ? In sectoarele de fabricație ob
servăm conducte neizolate și aparate 
care dogoresc, emanînd în atmosferă o 
mare cantitate de calorii. Ing. Mihai 
Vinturiș, care a participat la elabo
rarea bilanțurilor energetice, ne-a 
explicat că măsura izolării conduc
telor și a aparaturii a început să fie 
aplicată, dar intr-un ritm destul de 
lent, din cauză că forța de muncă

pentru executarea acestei operații 
este insuficientă.

Și atunci termenul de finalizare a 
izolării conductelor va fi amînat 
sine die ? Aflăm că s-au contractat o 
serie de lucrări de acest gen cu o 
cooperativă. Nu anticipăm, desigur, 
modul in care cooperativa respectivă 
își va onora contractul. Vrem să pre
cizăm insă că răspunderea pentru 
consumurile energetice revine în ex
clusivitate combinatului și, ca atare, 
conducerea acestuia trebuie să mani
feste o preocupare mai susținută 
pentru finalizarea măsurilor stabilite, 
să apeleze, pentru aceasta, intîi și în- 
tii la forțele proprii. La urma urmei, 
izolarea unor conducte nu este o pro
blemă tehnică așa de complicată. La 
secțorul de evaporare a sodei caus
tice de la uzina nr. 2. bunăoară, izo
larea unor conducte s-a început cu 
forțele proprii ale secției. Este o ini
țiativă gospodărească și nu vedem de 
ce conducerea combinatului, cu spri
jinul comitetului de partid, nu ar pu
tea să o generalizeze și în alte sec
toare.

Un alt important neajuns constatat 
și in bilanțurile energetice, dar care 
poate fi lesne sesizat urmărind des
fășurarea proceselor tehnologice la 
anumite utilaje și instalații. îl con
stituie funcționarea defectuoasă a 
unor aparate de măsură și control. 
Aceste aparate lipsesc, pur și simplu, 
în multe locuri. De aici, imposibilita
tea urmăririi riguroase a proceselor 
tehnologice și a consumurilor ener
getice. Fără a mai vorbi de faptul că 
multe utilaje și instalații nu mai 
corespund cerințelor tehnice și teh
nologice actuale, consuihă cantități 
prea mari de energie. Care este pozi
ția factorilor de răspundere în fața 
acestor realități ?

— Conducerea combinatului a pre
văzut efectuarea unor modernizări 
ale instalațiilor și dotarea mai bună z 
cu utilaje, cu aparatură de control și 
reglare automată a proceselor tehno
logice, cu ocazia reviziei gene
rale — a precizat directorul

tehnic al combinatului, ing. Mircea 
Caragea. Nu vom reuși însă să pu
nem la punct toate instalațiile de 
control și reglare din cauză că nu 
avem asigurată aprovizionarea cu în
treaga aparatură necesară. Și aceasta 
pentru că bilanțurile energetice au 
fost definitivate după data încheierii 
contractelor de aprovizionare pentru 
anul 1975. Or, la uzina nr. 2, apara
tura de măsură și control trebuie să 
fie integral revizuită și In bună parte 
înlocuită.

Așadar, se Întrevede o amînare și 
in aplicarea integrală și radicală a 
altei măsuri legate de gospodărirea 
resurselor energetice. Mai mult, la 
ora actuală nu sint întocmite toate 
bilanțurile energetice, încălcîndu-se 
astfel termenul stabilit prin lege : 
sfîrșitul anului 1974. Motivul : la une
le utilaje nu a existat... aparatura de 
măsură qecesară.

Se cuvine adăugat că nici acum, 
in luna mai, anumite contracte 
de proiectare, ce trebuie executate 
in acest an. cum ar fi cele privind 
recuperarea resurselor secundare — 
evaluate la circa 19 000 tone combus
tibil convențional — proiectarea in
stalațiilor de concasare și sortare 
a calcarului și cocsului, nu sînt 
perfectate cu institutele de pro
iectare.

Tergiversarea aplicării măsurilor 
are consecințe serioase, duce la de
pășirea consumurilor planificate, la 
irosirea a importante resurse ener
getice. Numai în patru luni din acest 
an s-au consumat, peste prevederile 
din norme, aproape 12 000 tone com
bustibil Convențional.

Risipa.de energie și combustibil la 
Combinatul de produse sodice din 
Govora nu mai poate fi îngăduită. 
Organizația de partid trebuie să ac
ționeze neintirziat și ferm, să mobi
lizeze toți factorii de răspundere 
pentru a respecta cu strictețe preve
derile legii referitoare la gospodări
rea judicioasă a energiei și combus
tibilului.

Corneliu CÂRLAN

risipa

SClNTEIÂ

La cooperativa agricola din 
Gurbânești, județul 
crârile agricole sînt 
Pe lingă întreținerea 
o parte din utilajele 
sînt folosite la recoltarea și 
însilozarea lucernei (fotografia 
din stingă). La grîu, în urma 
ploilor abundente, a trebuit să 
se facă stropiri — cu ajutorul 
elicopterului — pentru a se 
preveni bolile. Echipajul elicop
terului primește, din partea 
Inginerului-șef al cooperativei, 
schița cu amplasarea culturi
lor care urmează a fi tratate

(fotografia din dreapta)

llfov, lu- 
avansate. 
culturilor, 
mecanice

Vaccinarea
antivariolică

Ministerul Sănătății aduce la 
noșlință că între 18 și 25 mai a.c. se 
desfășoară în întreaga țară acțiunea 
de primovaccinare antivariolică a co
piilor născuți între 1 septembrie 1973 
și 30 noiembrie 1973, precum și a 
restanțierilor din acțiunea din toam
na anului 1974 care nu au depășit 
vîrsta de 24 de luni. Copiii de vîrsta 
indicată urmează a fi prezentați la 
dispensarele teritoriale. Cei care în 
etapa de vaccinare se află ocazio
nal în altă localitate vor fi prezen
tați la dispensarele respective.

cu-

(Agerpres)

Este timpul recoltăm
și insilozării furajelor

plante de nutreț cultivate. Buna 
gospodărire a întregii producții de 
furaje verzi, prin stringerea și con
servarea ierburilor și trifolienelor 
sub formă de semisiloz, constituie 
în momentul de față cea mai impor
tantă sarcină în zootehnie.

La recoltarea, transportul și însi
lozarea nutrețurilor trebuie să se 
asigure o bună organizare a muncii, 
folosirea deplină a capacității mași
nilor și utilajelor existente. Expe
riența arată că este deosebit de efi
cientă crearea de formații speciali
zate de mecanizatori în cadrul fie
cărui consiliu intercooperatist, for
mații dotate cu tot ceea ce este ne
cesar pentru executarea lucrărilor în 
flux continuu — de la cosire, tran
sport și pînă la asigurarea și pre
sarea nutrețurilor în silozuri. In 
timpul recoltării fufajelor se ivesc 
o serie de greutăți determinate de 
ploi, ceea ce impune să se dea un 
plus de atenție corelării diferitelor 
operațiuni, spre a se preintîmpina 
degradarea nutrețurilor în brazde.

Concomitent cu aceasta, o mare 
atenție trebuie acordată organizării 
raționale a pășunatului, în special in 
unitățile cu efective mari de vaci și 
oi. In acest sens, așa cum s-a subli
niat și în cadrul schimbului de ex
periență organizat recent în jude
țul Brașov de Departamentul I.A.S., 
important este să se organizeze pă- 
șunatul parcelelor și trupurilor de 
pășune prin rotație, pentru a se evi
ta distrugerea vegetației și a se asi
gura in permanență buna hrănire a 
animalelor. Orice surplus de masă 
verde de pe pășuni trebuie cosit și 
însilozat cu cea mai mare grijă !

Evident, problemele ce se pun în 
legătură cu stringerea și buna gos
podărire a furajelor se cer rezolvate 
în mod diferențiat, in funcție de si
tuația fiecărei unități agricole, a fie
cărei ferme zootehnice. Important 
este ca, pretutindeni, în toate uni
tățile, să se acționeze energic, ope
rativ pentru ca nimic din recolta de 
furaje din acest an să nu se piardă. 
Conducerile unităților agricole, spe
cialiștii, sub îndrumarea organizații
lor de partid, au datoria să asigure 
stringerea nefntîrziată a nutrețurilor 
și aplicarea corectă a tehnologiei de 
conservare sub formă de semisiloz, 
pentru a evita pierderile de substan
țe nutritive- și a se crea condițiile 
necesare obținerii unor cantități spo
rite de carne și lapte.

Condițiile climatice din această 
primăvară — ploi abundente în a- 
proape toate zonele țării — favori
zează creșterea plantelor de nutreț. 
Aceasta permite nu numai buna 
hrănire a animalelor pe pășuni, ci și 
recoltarea unor fhari cantități de fu
raje. Acum important este ca iarba 
pajiștilor naturale și masa verde re
zultată din culturile de lucerna, tri
foi, borceag ș.a. să fie gospodărite 
cit mai bine prin lnsilozare și prin 
organizarea pășunatului rațional. 
Din datele centralizate la Ministerul 
Agriculturii rezultă că, pînă la 16 mai, 
întreprinderile agricole de stat au 
recoltat 32 la sută din suprafețele de 
lucernă, iar cooperativele agricole — 
25 la sută. în județul Vrancea coasa 
intîi la lucernă este în linii 
încheiată.

La o teleconferință, care a 
loc cu puțin timp în urmă, ministe
rul de resort a indicat direcțiilor a- 
gricole să ia măsuri ca, în toate uni
tățile agricole, lucerna și alte fura
je care se recoltează în această pe
rioadă să fie însilozate fie pălite la 
soare pentru a se reduce conținutul 
de apă, fie în amestec cu tocătură de 
paie, coceni sau ciocălăi măcinați. 
Direcțiilor agricole li s-a trasat sar
cina de a lua măsuri pentru ca în
treaga cantitate de lucernă și alte 
furaje verzi să fie conservată nu
mai sub formă de semisiloz. In acest 
scop, în cadrul stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii au fost con
stituite formații specializate, care au 
Ia dispoziție utilaje de recoltat și 
remorci necesare transportului. De 
asemenea, in cadrul unor demon
strații practice au fost lămurite toa
te elementele care să permită efec
tuarea în bune condiții a lucrărilor, 
in vederea obținerii de furaje însi
lozate de bună calitate.

Cu toate că stadiul de vegetație a 
lucernei și a altor plante furajere 
este avansat, lucrările de recoltare 
și însilozare sînt întîrziate. Pînă la 
16 mai, cooperativele agricole au în
silozat 393 000 tone furaje, ceea ce 
reprezintă numai 33 la sută din can
titățile prevăzute pentru această pe
rioadă. Astfel, în cooperativele agri
cole din județele Olt, Teleorman, 
Dolj, Ialomița, prima coasă la lucer
nă s-a efectuat doar pe 20—30 la 
sută din suprafețele cultivate. Pen
tru înlăturarea oricărei risipe de 

«masă verde este necesar să fie apli
cate cu rigurozitate măsurile stabi
lite în vederea recoltării în faza op
timă a lucernei, trifoiului și a altor

mari

avut

(Urmare din pag. I)
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a-

18,00

Evocare.

de
se

12,30
13.00
13,00

10,00—11,45 Matineu simfonic.
20,00 „Unire-n cuget șl-n simțiri...’ 

emisiune de versuri.

Angajamentul solemn al comunistului

Ilustrate și regrete
cu 
cu

au- 
să-

eram 
că

19,00
19,20
19,30 ________
20,00 Festival pe platou. 
21,00 Film serial : „Hoții 

din Colorado". In

tic TV.
Bucuriile muzicii. Enescu 
inedit.
De strajă patriei.
ALBUM DUMINICAL : 
Fotbal : Chimia Rm. Vîlcea 
— A.S. Armata Tg. Mureș. 
O melodie fără cuvinte și 
muzică distractivă.

J

mul partidului impun ca o necesi
tate obiectivă dezvoltarea mai de
parte a rolului conducător al par
tidului. al fiecărei organizații de 
partid, ridicarea nivelului ralitativ 
al întregii munci de partid, întări
rea mai departe și mereu mai pro
fundă a unității generale a partidu
lui — unitate de gîndire, de voință 
și acțiune. In această privință, o 
deosebită importanță dobîndesc 
exemplul comunistului, activitatea 
plină de abnegație a fiecărui mem- 

* bru de partid, chemat să dăruiască 
tot te are mai bun nobilei cauze a 
construirii socialismului și comu
nismului.

Tocmai în acest scop. Plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1974 
— definitivînd. pe baza împuterni
cirii Congresului al XI-lea. modifi
cările la Statutul P.C.R. — a sta
bilit ca fiecare membru de partid 
să semneze Angajamentul solemn 
al comunistului, care exprimă ho- 
tărîrea sa de a sluji cu credință 
cauza partidului si a poporului, de 
a îndeplini fără șovăire sarcinile 
încredințate, de a milita cu în
treaga sa capacitate si putere de 
muncă pentru înfăptuirea politicii 
partidului.

Semnarea Angajamentului repre
zintă nu numai un moment so
lemn. ci prilejul unei analize apro
fundate a activității comuniș
tilor In lumina exigențelor actua
le, a Înaltelor cerințe formulate de 
Congresul al XI-lea în vederea 
întăririi spiritului de partid și a 
combativității revoluționare, per
fecționării profilului politic și mo
ral al fiecărui membru de partid, 
îmbunătățirii activității tuturor or
ganizațiilor partidului, sporirii ca
pacității partidului de a mobiliza 
toate energiile poporului in mă
reața operă de făurire a noii so
cietăți.

Tocmai de aceea, conducerea 
partidului — subliniind că tațiunea 
acestui act de conștiință partinică 
este de a determina în toate orga
nizațiile de bază dezbateri rodnice 
care să ducă la întărirea mai de
parte a organizației și la creșterea 
rolului ei conducător — a stabilit 
ca el să aibă loc în cadrul unor 
adunări generale dedicate analizei 
concrete a activității și comportă
rii comuniștilor, asemenea adunări 
fiind obligatorii și pentru acele or-

ganizații de bază în care membrii 
de partid au semnat Angajamentul.

Dezbaterile din adunările gene
rale, discuțiile care vor avea loc 
cu acest prilej — despre acti
vitatea politico-profesională, des
pre modul de gîndire și de viață, 
despre cerințele pe care partidul le 
pune în fața tuturor comuniș
tilor — au menirea să ajute 
pe membrii de partid să-și analize
ze, în spiritul exigențelor actuale, 
propria activitate și comportare, să, 

811 vadă clar âtît laturile pozitfite, ceea! 
“ ce este bun și trebuie dezvoltat, 

cit și ceea Ce trebuie îndreptat^ In1; 
viața și munca de zi cu zi, in’mo
dul în care acționează ca militanți 
revoluționari pentru înfăptuirea po
liticii partidului.

Condiția esențială pentru ca aces
te discuții să-și atingă scopul este 
ca ele să fie pătrunse de inaltă 
principialitate și răspundere comu
nistă, să se desfășoare într-un spi
rit tovărășesc, de obiectivitate par
tinică, să se caracterizeze printr-un 
conținut constructiv, umanist, incit 
să conducă Ia sudarea și mai pu
ternică a organizațiilor de partid și 
a colectivelor de muncă, la îmbu
nătățirea substanțială a muncii fie
cărui comunist, ca și a activității 
organizației respective in ansamblu, 
la întărirea disciplinei de partid și 
creșterea combativității revoluțio
nare in înfăptuirea Hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, a Programului 
partidului.

în acest fel, semnarea Angaja
mentului solemn trebuie să se ca
racterizeze printr-o participare mai 
intensă a fiecărui comunist la apli
carea politicii partidului, printr-o 
activitate cit mai rodnică, mai efi
cientă Ia locul său de muncă, prin 
efortul de a-și duce întreaga acti-' 
vitate socială și viața personală 
potrivit Codului principiilor și nor
melor de muncă șl de viață ale 
comuniștilor, ale eticii și echității 
socialiste, de a avea o conduită 
ireproșabilă ca militant revoluțio
nar și ca cetățean inaintat — mo
del demn de urmat in procesul 
făuririi omului nou. Pentru ca dez
baterile din aceste adunări să fie 
cit mai fructuoase, este necesar ca 
ele să se desfășoare într-un pro
nunțat spirit critic și autocritic, 
străin oricăror tendințe de trecere 
cu vederea, dar și de exagerare a 
vreunor neajunsuri din activitatea 
membrilor partid, combătin-

du-se manifestările de festivism 
sau automulțumire.

Dezbaterile trebuie să constituie, 
astfel, o pirghie în ce privește 
creșterea nivelului general al acti
vității organizațiilor de partid și a 
comuniștilor, in așa fel incit fieca
re membru de partid să constituie 
efectiv un exemplu de atitudine 
înaintată față de muncă, în lupta 
pentru îndeplinirea exemplară a 
planului, pentru realizarea la locul 
șău de muncă,,A, sarcinilor ce de
curg din plănui de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, din Directi
vele Congresului al XI-lea, din ce
lelalte hotărîri și documente ale 
partidului.

O deosebită însemnătate prezintă 
aspectele asimilării organice a nor
melor eticii și echității socialiste, 
ale însușirii trăsăturilor caracte
ristice profilului moral al membru
lui de partid, așa cum sînt defini
te în Codul etic comunist, ținîn- 
du-se seama că fizionomia comu
nistului este una singură, cuprin- 
zînd într-un tot unitar toate latu
rile activității și comportării sale, 
în cadrul organizației, la locul de 
muncă, în familie și în societate. 
Tocmai în măsura în care discuți
ile, dezbaterile din adunările gene
rale ale organizațiilor de partid — 
abordind problemele majore, esen
țiale ale colectivului respectiv 
— vor ajuta pe fiecare mem
bru de partid să acționeze perma
nent și în orice împrejurări ca un 
om înaintat, să elimine din viața 
și activitatea sa ceea ce este neco
respunzător, seitanarea Angajamen
tului solemn va constitui garanția 
îndeplinirii efective a principiilor 
supreme care formează esența 
cestui Angajament.

Pentru ca adunările prilejuite 
semnarea Angajamentului să
soldeze cu roade cit mai bogate 
este necesar ca atenția participan- 
ților la adunări să fie concentrată 
spre sarcinile actuale și specifice 
ale organizației de bază respective, 
ca participanții să propună mă
suri concrete in vederea îmbu
nătățirii substanțiale a întregii 
activități organizatorice și poli
tice a organizațiilor de partid 
respective, perfecționării continue 
a stilului și metodelor lor de mun
că, intensificării activității de edu
care patriotică, revoluționară a 
membrilor de partid. în acest sens, 
adunările generale adopta

planuri concrete de măsuri, cu 
responsabilități și termene precise, 
a căror traducere în viață trebuie 
să fie sistematic urmărită de bi
rourile organizațiilor de bază, ca o 
condiție esențială a îmbunătățirii 
calitative a întregii activități a or
ganizației respective.

Funcția mobilizatoare a adunări
lor generale de partid depinde în 
măsură hotărîtoare de modul cum 
sînt conduse dezbaterile, cum sint 
orientate discuțiile prin Înseși ex
punerile prezentată, în așa fel in
cit aceste adunări să devină O A- 
DEVĂRATA ȘCOALA DE EDU
CARE COMUNISTĂ. DE MODE
LARE PARTINICĂ. REVOLU
ȚIONARĂ, să determine pe fiecare 
membru de partid ca. semnînd An
gajamentul. să se dovedească demn 
de semnarea lui — aceasta fiind o 
obligație statutară, care nu poate 
fi disociată de calitatea de membru 
de partid.

Prin întreaga lor desfășura
re, adunările generale de sem
nare a Angajamentului sint meni
te să aducă o contribuție substan
țială la ridicarea continuă a cali
tății de membru de partid, incit 
fiecare comunist să constituie un 
exemplu viu pentru cei din jur 
prin întreaga sa comportare ca 
militant revoluționar, prin atitudi
nea înaintată față de muncă, prin 
spiritul de disciplină și responsa
bilitate socială, să se caracterizeze 
prin dăruire totală și Înaltă abne
gație în slujirea intereselor socie
tății, prin fermitate și combativi
tate în promovarea principiilor ?i 
normelor Codului etic — potrivit 
exigențelor superioare 
de Programul partidului.

Nu încape îndoială că, 
gătite și orientate de 
județene, municipale, 
și comunale 
adunări 
hotărîrii 
de comuniști 
toate puterile 
întărire a partidului, 
unității sale de monolit, 
lidarea disciplinei de partid, per
fecționarea calitativă a activității 
tuturor organizațiilor de partid, 
exercitarea la un nivel mereu mai 
înalt a rolului lor conducător în 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, a Programului partidu
lui, în construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intarea României spre comunism.

exprimate

bine pre- 
comitetele 
orășenești 

de partid, aceste 
vor prilejui reînnoirea 
ferme a celor 2 500 000 

de a lupta din 
pentru continua 

cimentarea 
conso-

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copil ! 

Daktari.
10,00 Viața satului.
11,15 Genotipul. Documentar-ar-

11,48

16,45
•

17,00 Film serial „Norii negri" (ul
timul episod).
Steaua fără nume. Emlslune- 
concurs pentru tineri Inter
pret de muzică ușoară. 
„Mihai Viteazul" (I).
1001 de seri.
Telejurnal.

de vite 
__ ___ ,___ . _  distribu

ție : Dennis Weaver. Robert 
Samson. Patrick Wayne.

22,10 Telejurnal.
22,20 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

C. BORDEIANU

20,20 Orașul. O Intîlnlre 
mația canadiană.

20,45 Cîtu-1 tara-n lung 
— melodii șl jocuri

cu anl-

șl-n lat 
. . populare. 

21.15 Mai aveți o întrebare ?
21,55 Tezaur de cîntec românesc.
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16.00 Telex.
16,05 Avanpremiera săptămtnii.
16,15 Flori de primăvară — muzi

că populară.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Tribuna TV.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20,00 Reflector.
20,25 Ilustrate muzical-coregra- 

flce.
20,45 Roman foileton : „Dragos

tea, perseverența și speran
țele ttnărului Lewisham". (E- 
plsodul I). Ecranizare după 
romanul lui H. G. Wells, 
realizată de Allun Richards.

21.30 Revista literar-artistlcă TV. 
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30
17,35
17,40

Telex.
Avanpremiera săptămînii.
Film serial „Gropi și coline’ 
Episodul II.
București, azi.
Recitalul pianistului Philippe 
Entremont (Franța). 
Telejurnal.
Ritm și melodie.
Ce vrăji a mal făcut nevas
ta mea — comedie cinema
tografică.
Neagoe Basarab. Film docu- 
mentar-artlstlc.
Telex.
Familia.

21,35 Preferințele dv. muzicale.

18,45
19,00

19,30
20,00
20,15

20,40

21.00
21.05

Atențiune, 
părinți!

...Judecătoria sectorului 4 din Capitală. 
La orele după-amiezii, în una din sălile de 
judecată, au loc dezbateri. In prezidiu, ea 
de obicei, magistratul, procurorul și, în 
plus — alcătuind ad-hoc un prezidiu al 
factorilor cu răspunderi deosebite in pro
cesul educativ — reprezentanți ai miliției 
și ai organismelor de resort de pe lingă 
consiliul popular al sectorului. De aceea și 
dezbaterile arată altfel :

— Tovarăși, am și eu unele probleme 
fiul meu. Cum ar fi mai bine să-l iau : 
asprimea ori cu binișorul ?

— Sînt tatăl minorului T. I. Vreau 
spun aici să audă și alții ce-am înțeles 
din pățania cu copilul meu : că trebuie 
faci în așa fel incit să știi tot timpul

să 
eu 
să

______ . . ce 
face, cum își petrece vremea și ce prieteni 
are. Să găsești o cale ca să afli chiar de la 
el lucrurile astea. Eu... eu am înțeles asta, 
dar mai tîrziu.

— Aș vrea să vă informez că băiatul 
meu e bun acum. L-am luat cu mine la fa
brică, l-am încadrat acolo și cred că e pe 
drumul cel bun...

întrebări, răspunsuri, mărturisiri și dese
ori aprecieri despre propriile vinovății, 
despre slăbiciunile părintești. Un veritabil 
schimb de experiență despre educație, 
despre răspunderi...

— Un schimb de experiență deosebit de 
util pentru ambele părți, ne-a spus la sfîr- 
șitul „dezbaterilor" tovarășul Alexandru 
Călugăreanu, procurorul-șef al Procuraturii

locale a sectorului 4. Sîntem la a doua 
„ediție" a acestei consfătuiri cu părinții 
unor copii care pun ori sînt pe punctul de 
a pune probleme în privința comportamen
tului lor. Avem de gînd să le continuăm.

Succes ! Și... atențiune, părinți !

Cele 11 „păcăleli" 
ale antrepre

norului fantomă

țul lor : aproape 25 000 de lei. S-a dovedit 
că, odată ajuns în Tulcea, antreprenorul 
fantomă — după ce încasa de la delegat 
un avans — se făcea nevăzut.

— Onorată instanță, ne-a înșelat... I-am 
dat 2 000.

— Noi 1 500 !
— Noi tot 1 500 !
...Etc., etc. De unsprezece ori aceeași pla

că pusă în fața instanței — Judecătoria 
Tulcea. Iar dacă de faptele lui A. S. se 
ocupă acum legea, rămîne încă fără răs
puns o întrebare. Una singură pentru toți 
cei unsprezece delegați, ca și pentru res
pectivele întreprinderi : unde le-or fi fost 
simțul de răspundere, grija pentru banii 
statului ?

șeful de tren, scandalagiul s-a reîntors îm
preună cu cei doi „prieteni". Au năvălit în 
compartimentul „obraznicului", lovind la 
întîmplare femei și oameni In vîrstă. S-a 
iscat panică, cineva a tras Semnalul de 
alarmă... •

— Onorată instanță, regret. Eu
beat și mă clătinam. Mi-am închipuit 
cetățeanul respectiv m-a împins...

— Noi, fiind prieteni cu el, cind am 
zit că a avut conflict cu un călător, am 
rit să-1 apărăm. Doar eram prieteni...

Oare îi erau prieteni ? Dacă i-ar fi fost 
prieteni cu adevărat, l-ar fi potolit și nu 
s-ar fi alăturat pornirilor huliganice. 
Tustrei au fost condamnați la pedepse în
tre 2 ani și 3 ani și 2 luni.

nevoia de comunicare a unor oameni între 
care funcționara era și avea datoria să fie 
mesager. Acum, toate se află intr-un dosar. 
Și ilustratele și... regretele.

Din caietul 
grefierului

— Nu-i așa că v-ar prinde bine niște me
seriași clasa-ntii ?

— Sigur că da. chiar am avea nevoie, 
dar...

— Nici un dar. Eu de ce credeți c-am 
venit ? Vă aduc echipa mea, toți unu’ și 
unu’. Abia am terminat o lucrare la Su- 
lina...

Așa începea Anisie Szekely din Cernavo
da, un ins fără ocupație, tratativele pentru 
angajarea echipei de meseriași al cărei șef 
se pretindea a fi. După care, întreprinde
rea dornică să angajeze meșterii lui Anisie 
îl trimiteă — pe banii statului — să aducă 
echipa de la Suiina. Și. pentru mai multă 
operativitate. îi dădea ca însoțitor și un 
delegat. îndrituit să facă formele, cu banii 
necesari. In felul acesta Anisie a făcut, 
prin diverse orașe din țară, 11 călătorii, 
însoțit de 11 delegați, cu destinația Tulcea.

De ce... unsprezece călătorii ? Fiindcă Ia 
a douăsprezecea. întruclt cei de la T.C.H. 
Orăștie s-au dovedit vigitenți, A. S. a ratat 
tratativele. Iar toate înșelăciunile anteri
oare au ieșit la iveală. împreună cu pre-

Cine se 
aseamănă...

Mihai Prodan, Vasile Florea și Gheorghe 
Pop, trei tineri, toți din aceeași localitate 
(satul Boju Mic, comuna Cojocna), se soco
teau buni prieteni. Dar prieteni de... pahar 
și scandaluri. Mai ales în trenurile cu care 
făceau naveta, erau cunoscuți ca niște cai 
breji și... ocoliți. Intr-o zi. cei trei s-au ur
cat în personalul 3 084, în care se afla și un 
grup de excursioniști ce nu le știau năra
vul. Considerînd atitudinea unui tînăr care 
nu i s-a ferit la timp din cale drept aro
gantă și sfidare. Mihai Prodan I-a izbit cu 
pumnii. Au intervenit ceilalți călători si 
șeful de tren, aplanînd conflictul. Părea că 
lucrurile s-au potolit. M. P. retrăgîndu-se 
într-un vagon vecin. Dar după ce a plecat

Erau ilustrate ca toate ilustratele, frumos 
colorate, provenite din cele mai felurite 
locuri șl pornite in tot atitea destinații.

Regretele au fost „ilustrate" in fața in
stanței prin ceea ce se cheamă, conform 
procedurii, cuvintul inculpatului :

— Recunosc și regret faptele comise. 
Cred că nu mi-am dat seama de gravitatea 
lor. Ilustratele le oprisem ca să se joace 
fetița mea cu ele, iar telegramele pe care 
nu le-am mai dus adresanților nu conți
neau decît felicitări...

Autoarea regretelor : Emilia Cîndea, fost 
factor poștal la Oficiul P.T.T.R. nr. 15 din 
București. A fost condamnată la un an în
chisoare. Pentru semnarea în fals a desti
natarilor telegramelor, pentru nepredarea 
a 95 de corespondențe. De fapt, pentru ne
păsarea față de gindurile, sentimentele șl

„Intr-adevăr, am intrat în locuința păfții 
vătămate și personal i-am scos lucrurile 
în curte, întruclt mi-a făcut precizarea că 
el nu le scoate... Deci am intrat cu voia lui 
în casă și consider că tot cu voia 
scos și lucrurile deoarece mi-a 
dați-le dumneavoastră afară, iar eu 
adresa miliției...".

lui am
spus : 

mă voi

(Declarația inculpatului_______ într-un 
proces de violare de domiciliu, 
sarul nr. 841/1975, Judecătoria 
torului 6).

Do- 
sec-

ma„în ziua de 17 martie am intrat In 
gazinul cu autoservire „Sora" cu intenția 
să cumpăr ceva de băut. Recunosc că am 
fost surprins cind să ies din magazin eu 
două sticle de coniac fără să trec pe la 
casă, dar consider că nici n-avea rost, de
oarece n-aveam nici un ban la mine...".

(Din apărările lui Liviu Borbe, str. 
Breaza nr. 9, Cluj-Napoca, con
damnat Ia 4 luni închisoare pentru 
furt calificat).

Dinu POPESCU
Emil MARINACHE J

Risipa.de
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele populației, al Frontului Național de Eliberare, al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și în 
numele nostru personal vă mulțumim sincer pentru felicitările adresate 
cu prilejul victoriei istorice a Vietnamului, eliberarea completă a Viet
namului de sud.

în lupta sa revoluționară, populația sud-vietnameză s-a bucurat 
întotdeauna de sprijinul, simpatia și ajutorul acordat de partidul co
munist, de guvernul și de poporul român.

Cu acest prilej, mulțumim sincer partidului comunist, guvernului 
și poporului român pentru acest sprijin și ajutor prețios și sperăm că, 
în noua situație, relațiile de prietenie și solidaritate frățească, care au 
existat între populația sud-vietnameză și poporul român, se vor dezvolta 
tot mai puternic.

Adresăm Excelenței Voastre cel mai respectuos salut.

Tovarășul Manea Mănescu, prim- 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
pe V. I. Drozdenko, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste 
la București. Cu acest prilej, amba
sadorul U.R.S.S. a transmis C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Consiliului de Stat, precum și Gu
vernului Republicii Socialiste Româ-

nia chemarea adresată popoarelor, 
parlamentelor și guvernelor de că
tre Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, Pre
zidiul Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice și Guvernul U.R.S.S., cu 
prilejul celei de-a XXX-a aniversări 
a victoriei asupra fascismului.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

Primire ia C. C. al P. C. R.

\Triumfa cauza pentru care
a luptat Ho Și Min

85 de de la
Hongai, în

NGUYEN HUU THO
Președintele

Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de sud, 
Președintele Consiliului 

Consultativ al Guvernului 
Revqluțiohar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

al

Arhitect
HUYNH TAN PHAT

Președintele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu 

Republicii Vietnamului de Sud

Tovarășului GYORGY LAZAR
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Cu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de președinte al Con

siliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, în numele Guvernului 
Republicii Socialiste România și al meu personal vă adresez sincere 
felicitări și călduroase urări de succes deplin în îndeplinirea misiunii de 
răspundere ce v-a fost încredințată.

Tovarășul Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, a primit sîmbătă 
dimineața delegația de activiști ai P.S.U.G., - - - - - - -
tenhahn, 
mașini 
P.S.U.G., 
P.C.R., 
schimb de experiență în țara 'noas
tră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat tovarășul Lucian Drăguț, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale.

A fost prezent Hans Voss,_ am
basadorul R. 
rești.

D. Germane la Bucu-

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Sîmbătă a plecat la Pekin un grup 

de activiști de partid și de stat, con
dus de Vasile Mușat, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Vîlcea al P.C.R., 
care va face o vizită de prietenie 

• în Republica Populară Chineză.
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

au fost prezenți Vasile Șandru, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

Au fost de față Lu Ți-sin, consi
lierul- Ambasadei R. P. Chineze la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Sîmbătă seara a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre_ patrie, delega
ția de activiști ai * * 
să de Mieczylaw 
junct al șefului 
C.C. al P.M.U.P., 
C.C. al P.C.R., a 
pentru schimb de 
noastră.

în timpul vizitei pe care a între
prins-o, delegația a avut convorbiri 
la C.C. al P.C.R., la conducerile u- 
nor instituții centrale de partid și 
de stat, la Comitetul județean Dolj 
al P.C.R. ; a vizitat, totodată, între
prinderi industriale și agricole, o- 
biective social-culturale din Capita
lă și județul Dolj. i, ori

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Gheor- 
ghe Arsene, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

P.M.U.P., condu- 
Szymanski, ad- 
Secției cadre a 
care, la invitația 
efectuat o vizită 

experiență în țara

Au fost de 
Ambasadei R. 
rești.

față reprezentanți ai 
P. Polone la Bucu-

♦
Tovarășul George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare lui Gamal 
Mohamed Ahmed, cu prilejul numi
rii in funcția 
al Republicii

de ministru de externe 
Democratice Sudan.

★
sosit în Capitală pre-Sîmbătă a 

ședințele Camerei de Comerț și In
dustrie a Republicii Populare Bul
garia, Penko Penkov, care face o vi
zită în țara noastră la invitația Ca
merei de Comerț și Industrie a Re
publicii Socialiste România.

In cursul după-amiezii, oaspetele 
bulgar a vizitat Tîrgul internațional 
București de bunuri de consum.

★
Delegația economică belgiană din 

provincia Hainaut, condusă de Emi- 
lien Vaes, guvernatorul acestei pro
vincii, care a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit, simbătă. Capita
la. ■

Pe aeroportul Otopeni erau pre
zenți Roman Moldovân, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie, 
precum și Jacques Graeffe, amba
sadorul Belgiei la București.

(Agerpres)

condusă de Gerhard Tau- 
șeful Secției construcții de 
și metalurgie a C.C. al 
care, la invitația C.C. al 

a făcut o vizită pentru

★
vizitei pe care au în- 
țara noastră, oaspeții 

convorbiri la Consiliul Cen- 
Control Muncitoresc al Ac- 
Economice și Sociale, la Co- 
municipal București și Co- 
județean Argeș ale P.C.R.,

In timpul 
treprins-o în 
au avut 
trai de 
tivității 
mitetul 
mitetul 
la conducerile unor instituții cen
trale.

Membrii delegației au vizitat, de 
asemenea, o serie de întreprinderi 
economice și obiective social-cultu- 
rale din Capitală și municipiul Pi
tești.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația a părăsit Capitala, îndrep- 
tindu-se spre patrie.

Semnarea unor documente
Sîmbătă la amiază au fost sem

nate, la București, protocolul și pro
gramul de lucru pe anul 1975 și pe
rioada 1976—1980, între Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
Grele, Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini-Unelte și Electroteh
nicii din Republica Socialistă Româ
nia și Ministerul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini Grele din Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, docu
mente care prevăd intensificarea co
laborării și cooperării tehnico-eco- 
nomice, a specializării în producție 
și lărgirea schimburilor de mărfuri, 
domenii de interes comun pentru 
ambele țări.

Documentele au fost semnate, din 
partea română, de loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, și Constantin Ionescu, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electrotehnicii, 
iar din partea cehoslovacă, de Zde- 
nek Pucek, ministrul federal al me
talurgiei și construcțiilor de mașini 
grele.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 mai. în țară : Vreme relativ 
frumoasă. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea averse izolate de ploaie, mai 
ales in zona de deal șl de munte, pre- 
cum și in estul țării. Vînt moderat. Mi
nimale vor fl cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar maximele între 20 și 30 de 
grade. In București : Vreme relativ căl
duroasă. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată In cursul după- 
amtezil. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere.

Ideal cu adinei rădăcini istorice
(Urmare din pag. I)
a vorbit de la formarea sa și a con
tinuat să vorbească tot timpul a- 
ceeași limbă unitară, de Ia naște
rea ei, fără dialecte propriu-zise, 
despărțitoare a ramurilor aceluiași 
neam. A cunoscut doar graiuri, cu 
particularități locale, neesențiale, 
astfel că un locuitor din Transilva
nia se înțelege ușor cu unul din 
Țara Românească și Moldova. Uni
tatea limbii române a ușurat for
marea; relativ destul de timpuriu, 
în a doua jumătate a secolului al 
XVI-lea, a limbii române literare. 
Importanța limbii în conservarea 
ființei noastre naționale este dovedită 
și de dîrzenia cu care poporul român 
și-a apărat-o în fața tendințelor 
vrăjmașe, uimind mulți observatori 
străini. Umanistul Anton Bonfini 
scria că „românii s-au luptat mai 
mult pentru păstrarea limbii decit 
pentru viață".

Limba română unitară a generat o 
cultură unitară în cele trei țări româ
nești. Numeroase dovezi confirmă a- 
ceastă realitate, atit cu privire la 
cultura populară, cît și la creația cul
tă. Neîntrecutele balade — „Miorița", 
„Meșterul* Manole" — erau cunoscute 
și prețuite atît de o parte, cît și de 
alta a Carpaților. Cele dintîi manu
scrise în limba română, realizate în 
Maramureș la sfirșitul secolului al 
XV-lea au slujit deopotrivă necesi
tăților oamenilor din Moldova, după 
cum cele dintîi cărți tipărite în limba 
română — catehismuj de la Sibiu din 
1544 și Evangheliarul slavo-român cu 
doi ani mai tîrziu, amindouă opera 
unui moldovean, Filip —• satisfăceau 
nevoile de cultură ale populației din 
cele trei țări românești. Coresi, îna
inte de a se stabili la Brașov, lucra
se la tipografia din Tîrgoviște, jar nu
meroasele cărți ieșite din tiparnița 
brașoveană în a doua jumătate a se
colului al XVI-lea slujeau împlinirii 
cerințelor culturale ale celor trei 
țări românești.

Nu este lipsit de semnificație fap
tul că, paralel cu schimburile cultu
rale, legăturile economice dintre cele 
trei țări românești înregistrează o 
frecvență și intensitate deosebite. 
Produsele agricole, miniere și mește
șugărești treceau dintr-o țară în 
alta fără oprire. Carele și căruțele cu 
coviltire și ferecături grele, încărcate 
cu bunuri de tot felul, bătătoreau nu
meroasele drumuri ce traversau țările 
române. Drumurile cu vămi la in
trare și la ieșire, ca și cele tainice, 
străjuite doar de „vămile cucului", 
erau folosite de negustorii și mește
șugarii din cele trei țări românești, 
care-și purtau meșteșugurile și ne- 
goațele dintr-o parte în alta a Car
paților fără opreliște, după cum erau 
cunoscute de oierii ardeleni ce-și tre
ceau turmele la iernat în Țara Ro
mânească și Moldova.

Atît de frecvente erau asemenea 
schimburi, îneît intrase in conștiința 
oamenilor că țările române nu pot 
trăi una fără alta. „Știți bine — scria 
marele vornic muntean Vintilă bra
șovenilor la 1558 — că, fără noi, voi 
nu puteți fi și țara voastră, Țara 
Bîrsei, fără țara noastră nu poate fi".

Cerințele materiale au constituit, 
fără îndoială, temeiuri suficiente pen
tru dezvoltarea unor asemenea ra
porturi de schimb ; ele au fost însă 
mult Înlesnite și stimulate de exis
tența aceleiași populații în toate te-

ritoriile cuprinse in acest sistem de 
relații. Conștiința de neam a consti
tuit un factor activ și stimulator atit 
in viața economică, cit și in cea cul
turală. Realitate de necontestat in 
acea vreme, conștiința de neam a 
poporului român a fost exprimată în 
felurite chipuri. Mai întîi prin înseși 
numele cu care se numea pe sine : 
român, românesc. Termenul, cu sens 
etnic și lingvistic, se întilnește de 17 
ori în cele 11 tipărituri românești 
dintre anii 1559—1588, iar cînd în Pa
lia de la Orăștie din 1582 se spune 
că se dăruiește cartea „fraților ro
mâni", se înțelegea întregul neam ro
mânesc.

Conștiința de neam ce caracteriza 
masele țărănimii era relevată și peste 
hotare ca un argument în sprijinul 
legăturilor dintre românii de pe cele 
două versante ale Carpaților. Astfel, 
umanistul polonez Petru Perembski, 
scriind despre pătrunderea lui Petru 
Rareș în Transilvania, afirma că ță
ranii români ardeleni s-au alăturat cu 
ușurință oastei acestuia îndemnați 
de credința și limba comună. Croni
carii ardeleni Ștefan Szamoskozy și 
Georg Kraus relevă că, la intrarea 
lui Mlhai Viteazul în Transilvania, 
populația românească s-a răsculat îm
potriva nobilimii maghiare, încuraja
tă de faptul, că voievodul era de ace
lași neam cu ea. Cît despre arzătoa- 
rea dorință de unire a moldovenilor 
cu muntenii, aceasta era subliniată 
de înșiși boierii munteni, adversari ai 
lui Mihai : „muntenii vor să fie la 
un loc și în unire cu (ara Moldovei, 
fiind toți de o limbă și o lege". ■

Fizionomia spirituală a poporului 
român s-a conturat astfel, avind 
drept cheag unificator aceleași da
tini și obiceiuri, aceeași limbă, cultu
ră și credință, factură psihică și o- 
biceiuri. Cu surprindere afirma învă
țătorul ardelean Iosif Benko că „ar 
fi mai ușor a smulge ghioaga din mi
na lui Hercule decit a abate lesne și 
degrabă pe români de la vechile lor 
datini".

Așadar, 
teritoriul 
puternice 
de neam _
a imprimat sensuri adinei conștiin
ței de neam a poporului — au consti
tuit toate laolaltă temeiuri trainice 
pentru manifestarea tendințelor de 
unire a celor trei țări românești încă 
din secolele XV și XVI. lancu de 
Hunedoara, voievodul Transilvaniei, 
se socotea și era socotit în același 
timp și „căpitan" sau chiar voievod 
și al Țării Românești. Iar Voievodul 
Moldovei, Bogdan al II-lea, părinte
le lui Ștefan cel Mare, își manifesta 
dorința ca Moldova și Transilvania 
„una să fie", sub aceeași cirmuire a 
voievodului ardelean, socotit „părin
te" al domnului moldovean. Din ase
menea realități s-a născut în mintea 
lui Vlad Țepeș, moștenitorul pro- ' 
gramului lui lancu de Hunedoara de 
solidarizare a țărilor române în lup
ta antiotomană, dorința ca Țara 
Românească și Transilvania să fie 
„o singură țară".

Și mai pregnant s-a manifestat 
ideea de solidaritate și unitate a ță
rilor române în vremea domniei glo
rioase a lui Ștefan cel Mare. Domni 
ridicați de el pe tronul Țării Româ
nești, socotită de marele voievod „o 
altă țară românească", ctitorii în 
Transilvania, oșteni ardeleni, alături 
de cei moldoveni, in marile sale bă-

limba și cultura comune, 
unitar, relațiile economice 
și neîntrerupte, conștiința 
vie, profilul spiritual care

tălii — toate explică chemarea ee 
i-a fost adresată lui Ștefan cel Mare 
de brașoveni la 1479, „cu mare dor 
și dragoste", de a cîrmui și apăra și 
Transilvania.

Premisele unității erau reale și pu
ternice, după cum puternică era do
rința generală de unire. Se aștepta 
numai înfăptuitorul îndrăznețelor 
aspirații, omul cugetului și faptei 
curajoase, cunoscător al oamenilor 
și împrejurărilor, al necesităților și 
posibilităților. Purtătorul săbiei vi
teze și al gîndului temerar s-a în
truchipat în Mihai Viteazul.

Aniversarea istoricei înfăptuiri de 
acum 375 de ani constituie un minu
nat prilfej de evocare și omagiere a 
îndelungatelor tradiții de luptă ale 
poporului nostru pentru unitate, 
pentru eliberare națională și socială. 
Aceste hobile tradiții și-au găsit o 
strălucită sintetizare în Programul 
P.C.R., care reliefează permanența 
aspirațiilor de unitate ale poporului 
român, continuitatea luptei sale ne
istovite pentru libertate și indepen
dență, pentru dreptul de a-și hotărî 
singur destinele, marile jertfe pe 
care masele populare, oamenii cei 
mai înaintați ai acestor pămînturi 
le-au dat de-a lungul veacurilor 
pentru înfăptuirea acestui ideal, pen
tru închegarea statului național u- 
nitar român — împlinire a unei ne
cesități obiective a însăși dezvoltării 
istorice. Pe drept cuvînt se sublinia
ză în marea Cartă politică și ideo
logică a partidului că „figurile le
gendare ale Iui Mircea cel Bătrin, 
Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și 
ale altor domnitori, care au dobindjt 
mari victorii în fruntea oștilor româ
ne, vor rămîne de-a pururi in con
știința poporului nostru, in istoria 
patriei".

Azi, la gloriosul jubileu al epoca
lei realizări a Viteazului, națiunea 
română, strîns unită în jurul Parti
dului Comunist Român, făurește so
cialismul multilateral dezvoltat pe 
pămîntul României, împlinind cele 
mai înalte năzuințe de progres social 
ale înaintașilor.

„FLORI DE MAI"

economice româno-cehoslovace
într-o scurtă declarație făcută cu 

acest prilej, ministrul cehoslovac a 
subliniat : „Activitatea desfășurată 
de noi și documentele semnate astăzi 
sînt pe linia celor convenite de to
varășii Gustav Husak și Nicolae 
Ceaușescu privitor la intensificarea 
colaborării și cooperării între Ce
hoslovacia și România.

Am avut ocazia să vizitez cîteva 
mari întreprinderi românești de con
strucții de mașini și am apreciat in 
mod deosebit dezvoltarea înaltă a 
acestei industrii, ceea ce creează un 
spațiu larg pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre ministerele noastre".

*
în cursul aceleiași zile, delegația 

cehoslovacă a părăsit Țara noastră.
(Agerpres)

O noutate:
PRONO-OLIMPIC
Cu ocazia Jocurilor Olimpice 

de la Montreal — Canada din 
1976, Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează la 15 iu
nie 1975 cu sprijinul C.N.E.F.S. 
prima tragere PRONO-OLIM
PIC.

Această tragere
• Excursii la 

Canada
• Autoturisme 

Moskvici ‘ 
S 100

vă oferă : A
Montreal ifzn o

! Dacia 1300, 
408/412, Skoda

• 'Cîștiguri variate în bani.
Biletele s-au pus în vînzarela 

agențiile Loto-Pronosport, la 
cluburile și asociațiile sportive, 
in rețeaua comerțului de stat și 
a cooperației.

Din bazinul carbonifer
Nord, pînă la orezăriile din delta 
fluviului Mekong, în Sud, întreaga 
națiune vietnameză sărbătorește, în 
aceste zile, într-o atmosferă de entu
ziasm, marea victorie a eliberării de
pline a Vietnamului. Manifestîndu-și 
bucuria pentru istorica izbîndă, na
țiunea vietnameză aduce, în același 
timp, un călduros omagiu memoriei 
strălucitului ei fiu, Ho Și Min, care 
și-a închinat întreaga viață înfăp
tuirii idealului scump al libertății și 
independenței poporului său.

Acum, cînd se împlinesc 85 de ani 
de la nașterea lui Ho Și 
său suprem, 
profunde 
realitate, 
ternic, în 
tele sale 
cărei luptă a știut, în fruntea parti
dului revoluționar, s-o călăuzească 
pe făgașul tendințelor fundamentale 
ale istoriei contemporane. Cristali- 
zind cele mai bune tradiții și virtuți 
ale poporului din rîndul căruia s-a 
ridicat, el a îmbinat armonios știința 
revoluționară cu forța creatoare a 
maselor, a aplicat în mod creator 
marxism-leninismul la condițiile 
Vietnamului, a creat partidul clasei 
muncitoare, inaugurind epoca cea 
mai glorioasă din istoria țării, epoca 
scuturării jugului colonial și dobîn- 
dirii independenței, epoca progresu
lui social. Mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, mișca
rea de eliberare națională au stimat 
și prețuit în personalitatea lui pe u- 
nul din cei mai de seamă militanți 
revoluționari, pe luptătorul dirz îm
potriva imperialismului și colonialis
mului, pentru dreptul popoarelor de 
a-și hotărî de sine stătător calea 
dezvoltării.

Viața lui Ho Și Min s-a confun
dat, pînă la ultima suflare, cu isto
ria revoluției vietnameze, cu năzuin
țele de independență și libertate ale 
tuturor popoarelor indochineze. Nu
mele lui a devenit simbolul luptei 
de eliberare a poporului vietnamez, 
fiind indisolubil legat de organiza
rea rezistenței forțelor patriotice 
împotriva militarismului japonez în 
anii celui de-al doilea război mon
dial, de organizarea insurecției ge
nerale și victoria asupra interven
ției colonialiste franceze, de făuri
rea primului stat socialist din Asia 
de sud-est — Republica Democrată 
Vietnam. Din înaltele posturi în
credințate, ca președinte al Partidu
lui celor ce Muncesc din Vietnam 
și președinte al republicii, Ho Și 
Min a călăuzit poporul pe calea u- 
nor profunde transformări economi
co-sociale, pe calea făuririi noii o- 
rinduiri.

In condițiile noii intervenții im
perialiste, americane, ale instaurării 
în Vietnamul de sud a unui regim 
de teroare, opus năzuințelor de uni
tate, Ho Și Min, „unchiul Ho", cum 
îl numeau cu caldă afecțiune viet
namezii, și-a exprimat credința .dej 
nezdruncinat în victoria cauzei ...re-, 
unificării națipnale. a eliberării.Jnrs 
tregii națiuni. „Vietnamul este uliul,, 
națiunea vietnameză este una", „ni
mic nu este mai prețios decit inde
pendența și libertatea" — aceste cu
vinte ale lui întruchipau sentimen
tele și năzuințele fierbinți ale între
gului popor.

După dispariția marelui său fiu, 
în 1969, în plin război împotriva in
tervenției străine, poporul vietna
mez și-a transformat durerea in noi 
fapte de eroism revoluționar, pen
tru a aduce la îndeplinire marea 
sarcină-testament pe care președin-

Min, visul 
aspirațiile 

a devenit 
și mai pu-

izvorît din 
ale poporului, 
profilînd astfel, 
întreaga lor măreție, merl
in fața întregii națiuni, a

unificării naționale, a

nașterea marelui fiu al
tele Ho Și Min a definit-o în cu
vintele istorice : „întregul nostru 
partid, Întregul nostru popor, strîns 
uniți in luptă, să construiască un 
Vietnam pașnic, unificat, indepen
dent, democratic și prosper".

Astăzi, poporul vietnamez are 
marea satisfacție de a sărbători îm
plinirea a 85 de ani de la nașterea 
lui Ho Și Min în condițiile strălu
citei victorii — eliberarea deplină a 
Vietnamului de sud. Printr-o, luptă 
dîrză, înfruntînd cu bărbăție și 
tenacitate de neînfrînt superioritatea 
tehnică a forțelor inamice și re
presiunile sălbatice ale administra
ției salgoneze, poporul vietnamez a 
înscris o pagină de eroism legendar 
în istoria sa de patru ori milenară,

<z,Z*ZzZ

punînd capăt, pentru totdeauna, pe 
întregul teritoriu al Vietnamului, o- 
cupației străine. Prin ofensiva victo
rioasă a forțelor armate ale Fron
tului Național de Eliberare și răs
coala generalizată a populației sud- 
vietnameze, prin lupta tuturor for
țelor patriotice, intervenționiștii au 
fost siliți să se retragă, armata mer
cenarilor de la Saigon a fost nimi
cită, regimul marionetă neocolonia
list, impus și susținut din afară, a 
fost spulberat. Steagul independen
ței. și suveranității s-a putut ridica 
astfel deasupra întregii țări — și 
are o înaltă semnificație simbolică 
faptul că Saigonul, ultimul bastion 
al marionetelor imperialiste, a căpă- 

, denumirea detat, după eliberare, 
„Orașul Ho Și Min".

S-a deșchis astfel 
porului vietnamez o 
torică — a refacerii rănilor provoca
te de război, a reconstrucției pașni
ce, a dezvoltării economico-sociale, a 
transformărilor democratice, progre
siste și lichidării vestigiilor domi
nației străineiSud, a reunificărih 
întregii.,națiuni vietnameze, de <. 45 
dm milioane de oameni. v>< - iqi

• Istorica victorie a poporului vietna
mez demonstrează, în mod strălucit, 
că nu există în lume forță în sthre 
să oprească lupta victorioasă pentru 
eliberarea națională și socială a po
poarelor care se ridică cu hotărîre, 
fără a precupeți nici un sacrificiu 
pentru dreptul lor la libertate și 
progres social și care se bucură de 
sprijinul și solidaritatea forțelor re
voluționare și progresiste de pretu
tindeni. ,

Așa cum este bine cunoscut, po
porul român și-a manifestat din pri-

în viața po- 
nouă etapă is-

poporului vietnamez
mul moment solidaritatea militantă 
fierbinte cu cauza Vietnamului luptă
tor, acordîndu-i întregul său sprijin 
internaționalist, sub toate formele și 
pe toate planurile — material, mo
ral, politico-diplomatic. Cu neabătu
tă consecvență, Partidul Comunist 
Român, guvernul României socialis
te, întregul popor, situîndu-se în 
mod ferm alături de poporul Viet
namului eroic, au militat neabătut 
pentru încetarea intervenției străine, 
pentru recunoașterea dreptului sa
cru al poporului vietnamez, a tutu
ror popoarelor Indochinei de a fi 
lăsate să se dezvolte în libertate și 
independență, potrivit propriei voin
țe. Cu nesecată energie a acționat 
secretarul general al partidului nos
tru, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru o rezolva
re justă a situației din această parte 
a lumii, în conformitate cu interese
le și aspirațiile fundamentale ale po
poarelor respective, cu interesele ge
nerale ale păcii și legalității inter
naționale, cu imperativul lichidării 
politicii imperialiste de forță și do
minație — în repetate rinduri lide
rii vietnamezi exprimîndu-și înalta 
prețuire pentru acest sprijin.

Această poziție de trainică priete
nie frățească a fost cu claritate re
afirmată 
Ceaușescu 
recepția 
rii Republicii Democrate Viet
nam și Republicii Vietnamului 
de Sud, cu ocazia sărbătoririi marii 
victorii a poporului vietnamez : „Do
resc și de data aceasta să asigur Gu
vernul Republicii Democrate Viet
nam, Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, să asigur Comitetul Central al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și Frontul de Eliberare Na
țională, pe conducătorii din cele două 
republici de întreaga solidaritate și 
întregul sprijin pe care poporul ro
mân este hotărît să li-1 dea in con
tinuare, de dorința noastră de a în
tări solidaritatea și conlucrarea in 
noile condiții, cind in fața poporului 
vietnamez se pune sarcina dezvoltă
rii economico-sociale".

Alături de poporul vietnamez, de 
forțele inaintate din întreaga lume, 
poporul nostru aduce, în aceste zile, 
omagiul său marelui revoluționar 
care a fost Ho Și Min. Poporul ro
mân, care își amintește cu sen
timente de emoție de vizita făcută 
in România de Ho Și Min in august 
1957, împărtășește pe deplin marea 
bucurie a poporului vietnamez, pen
tru triumful cauzei căreia străluci
tul său fiu și-a consacrat întreaga 
viață.

Pentru poporul român constituie 
motiv de profundă satisfacție faptul 
că relațiile de strînsă prietenie și 
colaborare dintre țările noastre, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce muncesc din Viet
nam și Frontul Național de Eliberare 
diiV Republica Vietnamului de Sud se 
d^tohă temeliilș' ^
n.ezdrgneinat ale principiilor mat- 
xishî-Iehinismulul și internaționalis
mului. Nu încape îndoială că și în 
noua etapă, colaborarea frățească 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre se va extinde și adinei și 
mai puternic, în folosul reciproc, al 
măreței cauze a libertății și neatîr- 
nârii, păcii și socialismului, pentru 
care a luptat cu atîta dîrzenie și în
flăcărare neuitatul Ho Și Min.

de tovarășul Nicolae 
în cuvîntul rostit la 

oferită de ambasado- 
Republicii Democrate 

și Republicii

Al. CAMPEANU

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

handbal Steaua din nou campioană
în derbiul de ieri, cu Dinamo : 18—17■ /

ducerea, dar, de regulă, la numai un 
gol sau două. Pe parcursul primei 
reprize (încheiată In favoarea cam
pionilor, cu 10—9), golgeterii celor 
două formații au fost : Birtalan (4 go
luri) și, respectiv, Licu (3). După 
pauză, aceeași luptă pasionantă, ace
lași echilibru de forțe. Victoria a re
venit — la limită (18—17) și pe me
rit — echipei Steaua.

★

In campionatul feminin, azi, la 
Timișoara, lidera clasamentului, e- 
chipa locală Universitatea — de fapt 
cîștigătoarea titlului pe acest an — 
întîlnește Universitatea București, a- 
flată pe locul doi.

Faze frumoase, joc dinamic, cu ac
țiuni de înaltă tehnicitate — așa cum, 
de altfel, se așteptau toți iubitorii 
handbalului — ieri, pe terenul din 
bd. Ghencea — între redutabilele 
echipe masculine Steaua și Dinamo, 
în ultima lor partidă directă din 
actualul campionat. Deși virtuali 
campioni încă de acum cîteva etape, 
handbaliștii de la Steaua au vrut să 
încheie cu o nouă victorie sezonul 
competițional 1974—75. Replica dina- 
moviștilor — și ei siguri de locul se
cund în clasamentul final — a fost 
cît se -poate de dîrză. Dovadă : evo
luția scorului pe aproape întreaga 
durată a meciului. Steaua a avut con-

BASCHET t La Hagen, 
România — Grecia ÎN CÎTEVA

fotbal Astăzi, in divizia A, etapa a XXIX-a
• ÎN CAPITALĂ: Dinamo—Olimpia și Sportul studen- 

țese—Steaua
Astăzi 

etapei a _ 
diviziei A.

Cele două meciuri din CaDitală se 
vor disputa după următorul pro
gram : Dinamo—Olimpia (pe sta
dionul Dinamo) și Sportul studen
țesc — Steaua (pe stadionul Repu
blicii).

. în țară se vor desfășura următoa
rele jocuri : F.C. Chimia — A.S.A. ; 
C.F.R. — Universitatea Craiova ; 
Steagul roșu — Jiul ; F.C.M. Reși
ța — F.C. Argeș ; F.C. Galați — U- 
niversitatea Cluj-Napoca ; Politehni
ca Iâși — F.C. Constanța ; U.T.A. — 
Politehnica Timișoara.

Toate partidele vor începe la ora

se vor desfășura partidele 
XXIX-a a campionatului la Rîmnî-

— A.S.A.,
17, cu excepția celei de 
cu-Vîlcea, F.C. Chimia _____,
care se va desfășura de la ora 15 și 
va fi televizată în direct.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite aspecte de la toate meciurile 
care încep la ora 17,00. Transmisia 
se va face pe programul I, cu înce
pere de la ora 16,45.

★ «
• Ieri, la Frankfurt pe Main, în 

meci amical, R. F. Germania—Olanda 
1-1 (1-0).

• în campionatul interbritanic de 
fotbal : _ La Cardiff, Țara Galilor— 

Irlanda deScoția 2—2 ; La Belfast, 
Nord—Anglia 0—0.

MÎÎNCHEN 17 (Agerpres). — Au 
luat sfirșit întrecerile celor trei gru
pe preliminare ale campionatului eu
ropean masculin de baschet. Echipa 
României a cîștigat seria de la Ha
gen, clasindu-se, neînvinsă, pe pri
mul loc cu 10 puncte și s-a calificat 
pentru turneul final al campionatu
lui european (grupa B), alături de 
formațiile Ungariei, Franței, Olandei, 
Greciei și Poloniei. Turneul final se 
va desfășura la Hagen între 18 și 21 
mai, primele patru clasate urmînd 
să se califice pentru campionatul eu
ropean (grupa A), programat între 
7 și 15 iunie in Iugoslavia.

Astăzi, în primul meci, selecționa
ta României va întîlni Grecia.

RUGBI : Franfa—România, 
în octombrie

Cu prilejul 1 -
Federației internaționale de 
fost stabilit programul
F.I.R.A.", Echipa României 
tîlni în luna octombrie, în
re, formația Franței, după __ __
înainte va susține la București me
ciul cu formația Poloniei. în 1976, 
rugbiștii români vor juca la 28 mar
tie cu Olanda, la 25 aprilie cu Ita-

lucrărilor congresului 
rugbi a 

„Cupei 
va In- 

deplasa- 
ce mai

RÎNDURI
lia și la 2 mai cu Spania, 
la congres au aprobat în 
tate primirea Federației_ .-o—
din U.R.S.S. ca membră a F.I.R.A.

ATLETISM : Nou record 
romanesc la aruncarea 

greutății
în prima zi a „Cupei României" 

la atletism, care are loc pe stadionul 
Tineretului din Capitală, atletul di- 
namovist Marin Iordan a stabilit un 
nou record republican la aruncarea 
greutății : 18,05 m. Gh. Cefan a cîș
tigat proba de 3 000 m obstacole

Delegații 
unanimi- 
de rugbi

(8’34”8/10), cursa de 110 
a revenit lui Sebestyen 
iar aruncarea discului a 
gată de Argentina Menis, 
întrecerile <

m garduri 
în 13”7/10, 
fost ciști- 

. ........ - o, cu 60,42 m. 
continuă azi, de la ora 9.

BOX : Clay, învingător 
prin K.O.

Campionul mondial de box la ca
tegoria grea, Cassius Clay, și-a păs
trat titlul, învingîndu-1 prin K.O. teh
nic în repriza a Xl-a pe Ron Lyle 
î_ j-.iî x -- ..... [ chnîn meciul desfășurat pe ringul 
Las Vegas.

Acesta a fost cel de-al 14-lea meci 
pentru titlul mondial disputat de 
Cassius Clay, care a obținut a 47-a 
victorie din cariera sa.

Sub genericul „Flori de mai“, 
inspirat de un vers coșbucian, 
în ziua de 17 mai a debutat pri
ma ediție a Lunii culturale a 
județului Bistrița-Năsăud. In 
toate localitățile județului sînt 
programate peste 190 de acțiuni 
cultural-educative care se vor 
desfășura zilnic, pînă în a doua 
decadă a lunii iunie, constituin- 
du-se intr-un permanent dialog 
cu publicul, lntr-o*amplă trecere 
în revistă a dezvoltării artei, 
culturii, științei și învățămîntu- 
lui in această parte a țării. Ieri, 
în deschiderea manifestărilor, 
s-a desfășurat Ia Bistrița festi
valul de poezie patriotică și re
voluționară „Andrei Mureșanu" 
și a concertat corul sindicatelor, 
în aceeași zi, 
Bistrița,

Prundu-Bîrgăului și Petru Rareș 
au avut loc vernisaje ale unor 
expoziții de artă plastică și foto
grafie pe tema „Partidul, inima 
și gindul“. (Ion Anghel).

mâni prezintă pe scena din 
Virșeț și din localitatea Banatske 
Novo Selo spectacole cu piesele 
„Fata din dafin" de Dan Tărchi- 
lă și „Kathleen" de Michel Sa
yers. (Nicolae Cătană).

în localitățile 
Năsăud, Sîngeorz-Băi,

OASPEȚI 
Al PUBLICULUI 

IUGOSLAV CARNET

și-au etalat bogăția și frumu
sețea folclorului coregrafic local, 
într-o originală și 
competiție artistică,
de dansuri populare din Ocnele 
Mari, Bălcești, Păușești, Berislă- 
Vești, Glăvile etc. în cadrul ace
leiași manifestări a avut loc și 
un festival al dansului tematic. 
(Ion Stanciu).

entuziastă 
formațiile

tecelor revoluționare din reper
toriul formațiilor în cadrul unui 
montaj literar-muzical evocînd 
pagini de glorie din istoria 
partidului și a patriei. In pro
gramul festivalului-concurs a 
fost inclusă și o consfătuire a 
profesorilor de muzică. (I. Bar- 
tunek). s X

în cadrul bunelor relații sta
tornicite între municipiul Reșița 
și localitatea Vîrșeț din R.S.F. 
Iugoslavia, un colectiv artistic al 
teatrului de stat din „cetatea de 
foc“ se află pentru cîteva zile 
oaspete al publicului iugoslav. 
Turneul este un răspuns la vizita 
pe care interpreții teatrului 
popular „Sterija" din Vîrșeț au 
făcut-o cu prilejul aniversării 
unui sfert de veac de existență 
a teatrului reșițean. Actorii ro-

CULTURAL FESTIVAL CORAL
O NOUĂ SCENĂ

„BRÎUL DE AUR"
Comuna Bărbătești-Vîlcea, lo

calitate aflată în renumita zonă 
folclorică a Horezului, a găzduit 
cea de-a 6-a ediție a tradiționa
lei manifestări coregrafice 
„Brîul de aur". Cu acest prilej

în decorul atrăgător al caste
lului medieval din Lăzarea a 
avut loc cea de-a treia ediție a 
festivalului-concurs 
rurilor liceelor din 
ghita, manifestare 
liceul „Salamon
Gheorgheni și patronată de co
mitetul județean U.T.C. O notă 
de originalitate a imprimai 
acestei ediții prezentarea cin-

rezervat co- 
județul Har- 
inițiată 
Erno“

de 
din

s-a 
de 

ca-
Noua

La teatrul din Pitești 
inaugurat o modernă sală 
spectacole, tip studio, cu o 
pacitate de 125 locuri, 
sală, ingenios transformată din-
tr-un foaier de repetiții, oferă, 
potrivit aprecierilor arh. Liviu 
Ciulei, autorul proiectului, un 
spațiu suplu pentru spectacole 
restrînse, asigurînd o apropiere 
a spectatorilor de scenă, de 
actor. (Gh. Cîrstea).
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Ediție dedicată 
României socialiste 
de o prestigioasă revistă științifică italiană

ROMA 17 Corespondentul nostru 
transmite : Ultimul număr, apărut 
în aceste, zile, al revistei internațio
nale de logică, editată de Centrul su
perior de logică’ și științe comparate 
din Bologna, este dedicat României 
socialiste. Revista se deschide cu un 
articol semnat de prof. Franco Spi- 
sani, președintele Centrului superior 
de logică și științe 'comparate, în 
care autorul evocă cu căldură întîl- 
nirea pe care a avut-o, la București, 
cu președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu — 
„omul care a contribuit in modul cel 
mai decisiv la schimbarea chipului 
României" — cu prilejul celui de-al 
IV-lea Congres internațional de lo
gică, metodologia și filozofia științei. 
Relevînd că în cursul acestei întîlniri 
președintele român a confirmat în
crederea sa „într-un progres comun 
al popoarelor", autorul subliniază, în

același timp, prețioasa contribuție a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia dez
voltarea raporturilor culturale și 
științifice dintre Italia și România. 
Arătînd că în lumea logicii, ca și în 
cea a vieții, nu pot să existe state 
privilegiate și dominante, că nimeni 
nu are dreptul de a stabili din exte
rior ceea ce poate să-și găsească în
treaga forță a unei schimbări interi
oare, autorul subliniază că aceste 
concepte își găsesc pe deplin reflec
tarea în politica externă promovată 
cu consecvență de România socialistă.

Revista publică în continuare, în 
sinteză, intervențiile prezentate de 
cercetătorii români din domeniul lo
gicii la Simpozionul consacrat logicii 
productive, desfășurat la București, 
in luna mai 1973, precum și alte stu
dii aparținînd unor cunoscuți lo
gicieni români.

MOSCOVA

Semnarea unor documente 
comerciale româno-sovietice

MOSCOVA 17 (Corespondentul 
nostru transmite). — în zilele de 
13—17 mai, tovarășul Ion Pățan, 
viceprim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, mi
nistrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale, a 
avut convorbiri, la Moscova, cu to
varășul N. S. Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S., în 
cadrul cărora au fost abordate pro
bleme privind modul de îndeplinire 
a Protocolului comercial româno- 
sovietic pe anul 1975, dezvoltarea

schimburilor reciproce de mărfuri pe 
anul în curs și în perioada 1976— 
1980.

Cei doi miniștri au semnat, la 17 
mai,, Acordul privind livrările reci
proce de nave și utilaj naval în anii 
1976—1980, precum și un document 
care prevede creșterea suplimentară 
a volumului schimburilor comercia
le româno-sovietice pe anul curent.

La tratative și la semnarea docu
mentelor a participat, de asemenea, 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus.

Mesajul P. C. R. adresat 
Congresului P. C. Finlandez

ADUNAREA

GENERALĂ A O.S.A. 

în favoarea normalizării 
relațiilor cu Republica Cuba

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Adunarea Generală a Organizației 
Statelor Americane (O.S.A..), convo
cată în sesiune la Washington, s-a 
pronunțat in unanimitate pentru ini
țierea unui proces de ridicare în ca
drul O.S.A. a sancțiunilor impuse 
Cubei încă in urmă cu aproape 11 
ani.

Delegații țărilor membre ale 
O.S.A., prezenți la reuniune, au a- 
probat o rezoluție privind convocarea 
unei sesiuni speciale în Costa Rica, 
la jumătatea lunii iulie, în vederea 
modificării procedurii de vot prevă
zută in cadrul Tratatului interame- 
rican de asistență reciprocă, proce
dură care, în actuala formulare, cere 
o majoritate de două treimi pentru 
ridicarea sancțiunilor impuse împo
triva unui stat membru al organiza
ției și aplicarea în schimb a regulii 
majorității simple.

Președintele Republicii Togo 
l-a primit pe ambasadorul 

României
LOME 17 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Togo, generalul Gnas
singbe Eyadema, l-a primit la Lo
me pe ambasadorul Republicii So
cialiste România, Octavian Cărare, 
cu care a avut o convorbire cordială 
privind relațiile dintre țările noas
tre.

Cu acest prilej, ambasadorul român 
a transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un cordial salut, împreună 
cu urări de sănătate și fericire pre
ședintelui Eyadema și de prosperi
tate poporului togolez.

La rîndul său, președintele Repu
blicii Togo a rugat pe ambasadorul 
țării noastre să transmită din partea 
lui și a Partidului Adunarea Poporu
lui Togolez, al cărui președinte este, 
sincere mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru mesajul 
adresat, precum și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de pace și prosperitate pentru 
poporul român.

„POPORUL CAMBODGIAN FERM HOTARÎT SĂ-ȘI APERE 
SUVERANITATEA SI INTEGRITATEA TERITORIALĂ"

Declarația Guvernului Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei

PNOM PENH 17 (Agerpres). — 
Hou Nim, purtătorul de cuvint al 
Guvernului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), 
ministrul informațiilor, a denunțat, 
într-o declarație transmisă de pos
tul de radio „Vocea Frontului Unit 
Național al Cambodgiei", bombarda
rea, de către Statele Unite, cu pri
lejul atacării navelor cambodgiene 
de coastă care păzeau vasul „Maya- 
guez", a portului Sianuk și pătrun
derea trupelor americane în zonele 
de coastă ale țării.

„în spiritul sincerității și dorin
ței noastre pentru o viață pașnică, 
G.R.U.N.C., după rapoartele primite 
de la unitățile navale de apărare, a 
hotărît, în noaptea de W mal, să e- 
libereze vasul „Mayaguez", împreu
nă cu întregul său echipaj, în ciu
da faptului că acesta pătrunsese ile
gal în apele teritoriale cambodgie
ne și desfășurase activități provoca
toare și de spionaj" — se arată în 
declarație. Acționînd conform acestei 
hotărîri, unitățile de coastă cam
bodgiene au eliberat, în dimineața 
zilei de 15 mai, orele 6 (ora loca
lă), echipajul, după ce acesta a fost 
avertizat să nu mai întreprindă noi 
acte de pătrundere sau provocare în 
apele teritoriale cambodgiene. în 
timpul absurdului bombardament al

aviației americane, membrii echipa
jului de pe „Mayaguez" s-au aflat 
sub protecție cambodgiană — pre
cizează declarația.

Deși G.R.U.N.C. a anunțat oficial, 
în dimineața zilei de 15 mai, prin 
intermediul postului de radio „Vo
cea Frontului Unit Național al Cam
bodgiei", poziția sa față de aCest in
cident, precum și eliberarea vasului 
„Mayaguez", împreună cu întreg e- 
chipajul, la orele 9,30 (ora locală), 
trei pînă la șase avioane america
ne de tipul „F-105" au bombardat 
aeroportul Kang Keng, baza Ream, 
o rafinărie petrolieră și un depozit 
din portul Sianuk, în timp ce ma
rina americană a pătruns în insu
lele cambodgiene, în special în insu
la Treh. „Acestea constituie acte fă
țișe premeditate de agresiune ale 
imperialismului american în încerca
rea zadarnică de a bloca căile ma
ritime ale Cambodgiei, de a distru
ge porturile și instalațiile sale eco
nomice, dovedind clar că incidentul 
„Mayaguez" a fost un act de pro
vocare și un pretext" — se subli
niază în declarație.

Poporul cambodgian este ferm 
hotărî t să-și apere dreptul său sacru 
la suveranitate și integritate terito
rială — se precizează în încheierea 
declarației. /

Asigurarea unor garanții ferme 
de securitate țărilor nenucleare 
— condiție esențială de care depind universalitatea 

și viabilitatea tratatului de neproliferare
GENEVA 17 (Agerpres). — In ca

drul lucrărilor Comitetului politic al 
conferinței pentru examinarea mo
dului de aplicare a Tratatului de ne
proliferare a armelor nucleare, de
legația română — Împreună cu de
legațiile Ecuadorului, Ghanei. Me
xicului, Nigeriei, Perului, Sudanu
lui șl Zairului — a prezentat un do
cument de lucru privind problema 
garanțiilor de securitate pentru ță
rile nenucleare părți la tratat.

După cum se cunoaște, această 
chestiune a rămas deschisă încă de 
la încheierea tratatului.

în procesul de negociere a trata
tului, România și alte state au pre
zentat propuneri concrete pentru in
troducerea în textul tratatului a 
unor prevederi potrivit cărora state
le nenucleare care renunță prin tra
tat la dobîndirea armei nucleare ur
mau să primească garanții ferme de 
Securitate din partea puterilor pose
soare de arme nucleare părți la tra
tat. Dar aceste propuneri nu și-au 
găsit reflectarea în tratat.

Analiza modului de aplicare a tra
tatului pe care o prilejuiește actuala 
conferință pune în evidență preocu
parea crescindă a țărilor nenucleare 
față de această chestiune. Marea 
majoritate a declarațiilor statelor 
nenucleare subliniază faptul că pro
blema garanțiilor de securitate con
stituie o temă majoră a conferinței,

de a cărei rezolvare vor depinde, în 
viitor, universalitatea și viabilitatea 
tratatului.

Documentul de lucru elaborat de 
cele opt state, și prezentat de dele
gația noastră, propune conferinței 
Spre negociere un protocol adițional 
la tratat, prin care țările posesoare 
de arme nucleare părți la tratat își 
asumă, într-o formă corespunzătoa
re, angajamentul de a nu ataca sau 
amenința cu folosirea armei nuclea
re țările nenucleare părți la tratat. 
Statele posesoare de arme nucleare 
își asumă, de asemenea, obligația de 
a încuraja negocierile inițiate de 
statele nenucleare pentru crearea de 
zone denuclcarizate și de a recunoaș
te statutul acestora. •

Potrivit propunerii prezentate, sta
tele nenucleare sînt îndreptățite să 
primească asistență imediată în ca
zul atacării sau amenințării lor cu 
arma nucleară.

Luînd cuvîntul, reprezentantul ță
rii noastre, ambasadorul Constantin 
Ene, a subliniat caracterul construc
tiv al propunerii celor opt state. 
Protocolul propus — a arătat repre
zentantul țării noastre — se înca
drează în spiritul și litera tratatu
lui. El prevede ca la conferință să 
se adopte măsuri care să conducă la 
îndeplinirea tratatului, așa cum a 
fost conceput inițial.

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR PRIETENEȘTI
ROMÂNO-OLANDEZE

(Urmare din pag. I)
ta : „Marca familie a națiunilor pre
zintă o bogată diversitate, atit ia ce 
privește firea lor, cit și in ce pri
vește metodele folosite și obiectivele 
pe care le urmăresc. România a 
adoptat demna poziție de a voi să 
fie ea însăși, așa cum orice țară și 
orice om aspiră, in fond, să aibă 
personalitatea sa. Noi, in Olanda, 
respectăm și admirăm această pozi
ție. Atit dumneavoastră, cit și noi, 
ne îndreptăm și de aici înainte as
pirațiile către o cooperare interna
țională bazată pe securitate și pace. 
Fie ca această stare de spirit să 
inspire în permanență prietenia din
tre România și Ulanua”.

Animate de dorința de a materia
liza posibilitățile existente in diver
se domenii, cele doua părți au sem
nat Acordul de colaDorare economi
că, industrială și tehnică pe termen 
lung, care asigură un cadru favorabil 
atit pentru lărgirea schimburilor, cit 
și pentru extinderea cooperării pe 
multiple planuri intre cele două 
țări. In aceeași sferă a rezultatelor 
concrete ale vizitei se înscrie și An
gajamentul de colaborare tehnică in 
domeniul agriculturii. S-a eviden
țiat, de asemenea, stadiul pozitiv al 
negocierilor pentru încheierea altpr 
instrumente juridice care să promo
veze cooperarea intre cele două 
țări. Acordul cultural româno-oian- 
dez s-a dovedit un factor stimula
tor al dezvoltării schimburilor în do
meniile științei, învățămîntului, cul
turii etc.

Schimburile de păreri în domeniul 
vieții internaționale, pe care le-a 
prilejuit această vizită, au relevat ca 
Itomănia și Olanda se situează pe 
aceeași poziție în ce privește necesi
tatea ca marile probleme cu care 
este confruntată in prezent omenirea 
să fie soluționate pe căi politice, 
prin negocieri, cu excluderea defi
nitivă din relațiile ifiterstatale a 
iorței și amenințării cu forța. Insti
tuirea unor raporturi interstatale noi, 
întemeiate pe deplina egalitate în 
drepturi a tuturor statelor, respec
tul independenței și suveranității 
naționale, neamestecul în treburile

interne a fost încă o dată reafirmată 
ca un imperativ major al vieții in
ternaționale.

Experiența celor două războaie 
mondiale, jertfele de singe pe care 
popoarele român și olandez le-au 
dat in cursul lor subliniază intere
sul lor vital pentru transformareg 
Europei intr-o zonă a securității și 
cooperării. în acest sens, convorbi
rile de la București au dat 
expresie hotârîrii celor două țări 
de a acționa pentru încheierea 
cu succes, în cel mai scurt timp, a 
Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa, care, prin docu
mentele pe care le va adopta, este 
chemată să maccheze un moment 
istoric în dezvoltarea înțelegerii și 
colaborării între țările participante, 
in interesul cauzei păcii pe conti
nent și in întreaga lume.

In cursul convorbirilor, România 
și Olanda s-au pronunțat pentru in
tensificarea eforturilor internaționa
le in vederea reglementarii pașnice 
a conflictelor din Orientul Mijlociu 
și Cipru, au apreciat că s-au des
chis posibilități pentru stabilirea 
unei păci durabile în Asia de Sud- 
Est. Interesele majore ale tuturor 
popoarelor impun măsuri efective 
care să favorizeze dezvoltarea acce
lerată a țărilor râmase în urmă pe 
plan economic, progresul economic 
și social al tuturor statelor, instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, juste și echitabile. In 
înfăptuirea acestor țeluri, un rol im
portant revine Organizației Națiuni
lor Unite — ambele țări fiind ho- 
tărîte să acționeze pentru creșterea 
eficienței acestui amplu for inter
național.

Rezultatele pozitive ale vizitei re
ginei Iuliana a Olandei în România 
sînt salutate cu satisfacție de între
gul nostru popor, ca o nouă contri
buție la evoluția ascendentă a rela
țiilor româno-olandeze, în interesul 
prosperității și progresului celor 
două popoare, al cauzei păcii, secu
rității și cooperării pe continentul 
european, în întreaga lume.

1. RODESCU

Un mesaj al prințului Norodom Sianuk
PNOM PENH 17 (Agerpres). — 

Prințul Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.), a trimis un mesaj șefu
lui statului algerian, Houari Boume- 
diene, președintele în exercițiu al 
Conferinței țârilor nealiniate, în 
care, referindu-se la recentele ac
țiuni agresive ale S.U.A. împotriva 
Cambodgiei, sub pretextul recuperă
rii unei nave care a fost legal și justi
ficat reținută și care a fost elibe
rată fără nici un prejudiciu adus 
vasului sau echipajului, le apreciază 
drept „o răzbunare" a Statelor Uni
te pentru victoriile popoarelor cam
bodgian și vietnamez în lupta lor de

eliberare națională. Mesajul reafir
mă, totodată, hotărîrea Cambodgiei 
de a-și apăra dreptul la independen
ță și Ia reconstrucție, în ciuda ori
căror acțiuni ostile ale forțelor im
perialiste.

★
HANOI. Ministerele afacerilor ex

terne ale Republicii Democrate Viet
nam și Republicii Vietnamului de 
Sud au dat publicității declarații de 
protest în care condamnă intervenția 
americană în Cambodgia ca un act 
extrem de grav al Administrației 
S.U.A., care aduce atingere suverani
tății și independenței acestei țări, 
constituind^ totodată, o amenințare Ia 
adresa păcii și securității în regiune.

IN SENATUL S.U.A.

Dezvăluiri privind activitatea în străinătate 
a companiei „Gulf Oil"

HELSINKI 17 (Agerpres). — Sim- 
bătă, în cea de-a doua zi a lucră
rilor celui de-al XVII-lea Congres 
al Partidului Comunist Finlandez, 
au continuat discuțiile pe marginea 
raportului C.C. al P.C. Finlandez 
privind sarcinile partidului în lupta 
pentru democrație, progres social, 
pace și socialism, precum și pen
tru refacerea unității partidului.

Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor 
Congresului, tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de conducere, rector al 
academiei „Ștefan Gheorghiu", a 
transmis mesajul Partidului Comu
nist Român.

In numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
spus vorbitorul — adresăm partici- 
panților la cel de-al XVII-lea Con
gres al Partidului Comunist Finlan
dez, comuniștilor, clasei muncitoare, 
tuturor oamenilor muncii finlandezi 
un cald salut tovărășesc, împreună 
cu mesajul de solidaritate și priete
nie militantă al comuniștilor și po
porului român.

Comuniștilor români le sînt cu
noscute îndelungatele tradiții de 
luptă ale Partidului Comunist Fin
landez. Călit în aspre bătălii de cla
să, partidul dumneavoastră repre
zintă astăzi o importantă forță po
litică națională. Consecvența cu care 
militează pentru apărarea intereselor , 
vitale ale oamenilor muncii, pentru 
unirea tuturor forțelor muncitorești ' 
și populare, pentru cauza progresu
lui, democrației și socialismului i-au 
cîștigat Partidului Comunist Finlan
dez considerație, stimă și încredere 
în largi straturi ale poporului fin
landez. Partidul Comunist Finlandez 
se manifestă ca detașament activ al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, își aduce contribuția 
la lupta împotriva imperialismului, 
reacțiunii și colonialismului, pentru 
consolidarea păcii între toate po
poarele lumii.

Dorim să subliniem și cu acest pri
lej cu deosebită satisfacție evolu
ția ascendentă a raporturilor tovă
rășești internaționaliste între Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Finlandez, frecventele întîl
niri și schimburi de opinii desfășu
rate constant în spiritul respectului 
reciproc și al deplinei egalități. Pri
vim aceste raporturi ca o valoroasă 
contribuție- atit la dezvoltarea rela
țiilor între popoarele și țările noas
tre, cit și la întărirea solidarității 
frățești dintre partidele comuniste 
și muncitorești, a arătat vorbitorul.

Ne este plăcut să relevăm bune
le relații ce s-au statornicit pe mul
tiple planuri între Republica Socia
listă România și Finlanda. Dorim să 
reafirmăm hotărîrea României de a 
acționa și în viitor pentru amplifi
carea și diversificarea legăturilor po
litice, economice, culturale șl teh- 
nico-științifice între țările noastre, 
pentru continuarea conlucrării lor 
pe tărîmul vieții internaționale, cu 
convingerea că aceasta corespunde 
intereselor popoarelor român și fin
landez, cauzei păcii, destinderii și 
colaborării în Europa și în lume.

După ce a relevat că toate forțele 
creatoare ale poporului nostru sînt 
angajate în prezent în munca de 
înfăptuire a hotărîrilor istorice adop
tate de Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, vorbitorul a 
spus : Obiectivele dezvoltării noas
tre viitoare au fost sintetizate în 
Programul partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism, adoptat de Congres. 
Dînd viață acestor obiective, ne pro
punem să menținem un ritm înalt

al dezvoltării noastre economice și 
să valorificăm cuceririle revoluției 
tehnico-științifice contemporane, pen
tru a lichida decalajul ce ne mai des
parte de țările avansate din punct 
de vedere economic. Aplicăm cu per
severență un vast complex de mă
suri pentru asigurarea unui nivel su
perior de bunăstare ■ materială și 
spirituală pentru întregul popor. Ur
mărim dezvoltarea și adîncirea de
mocrației socialiste, participarea tot 
mai activă și mai efectivă a oame
nilor muncii la conducerea societă
ții. Dorim ca prin realizările noastre 
să ne aducem și pe viitor contribu
ția la demonstrarea superiorității 
orînduirii socialiste pe toate planu
rile — al economiei și culturii, al 
relațiilor sociale, al climatului etic 
și al afirmării depline a personalită
ții umane.

In lucrările Congresului nostru și 
în documentele pe care le-a adoptat 
ocupă un loc important analizarea 
aprofundată, de pe pozițiile mar- 
xism-leninismului, a prefacerilor re
voluționare — sociale și naționale — 
caracteristice epocii noastre, punerea 
în lumină a modificărilor fundamen
tale ce au avut și au loc în raportul 
de forțe pe plan mondial în favoarea 
forțelor antiimperialiste și democra
tice, a forțelor socialismului, progre
sului și păcii.

Istorica victorie a populației sud- 
vietnameze și a eroicelor sale forțe 
armate, recucerirea independentei și 
suveranității patriei de către poporul 
cambodgian reprezintă confirmări 
strălucite ale aprecierii că acest pro
ces de modificare a raportului de 
forțe va continua și se va amplifica.

Atît România cît și Finlanda — a 
relevat în continuare vorbitorul — au 
acționat și acționează activ pentru 
încheierea cu rezultate fructuoase a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa. In concepția noas
tră, aceasta presupune elaborarea u- 
nor documente care să ofere o bază 
trainică și o amplă perspectivă rela
țiilor de colaborare între toate sta
tele continentului, să asigure garan
ții depline împotriva oricărei agre
siuni sau amestec jn treburile inter
ne ale vreunui stat european, să 
excludă orice recurgere la forță sau 
la amenințarea cu forța, să contri
buie la transformarea Europei în
tr-un continent al păcii, securității 
și cooperării.

La recentul său Congres — a ară
tat vorbitorul — partidul nostru și-a 
reafirmat hotărîrea fermă de a mili
ta și pe viitor pentru unitatea și 
prietenia țărilor socialiste, pentru în
tărirea unității și solidarității inter
naționale a partidelor comuniste și 
muncitorești pe baza principiilor 
independenței și dreptului fie
cărui partid de a-și defini în 
mod de sine stătător politica internă 
și externă, potrivit condițiilor sociale 
și naționale în care-și desfășoară 
activitatea. In acest spirit, P.C.R. își 
desfășoară și amplifică relațiile cu 
celelalte partide frățești, participă la 
pregătirea viitoarei Conferințe a 
partidelor comuniste și muncitorești 
din Europa. Sîntem deciși, de ase
menea, să dezvoltăm și pe viitor re
lații de colaborare cu alte forțe pro
gresiste — cu partidele socialiste și 
soeial-democrate, cu mișcările de 
eliberare națională, cu partidele de 
guvernămînt din noile state inde
pendente.

In încheiere, vorbitorul a dat ex
presie dorinței Partidului Comunist 
Român de a dezvolta și adînci și în 
viitor relațiile de solidaritate fră
țească cu Partidul Comunist Finlan
dez, spre binele ambelor partide, 
țări și popoare, în folosul întăririi 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialiste.

DE PRETUTINDENI
• PRIMELE TIMBRE 

ALE REPUBLICII VIETNA
MULUI DE SUD. Poșta Re
publicii Vietnamului de Sud a 
pus în circulație 6 milioane de 
timbre, purtînd inscripția Giap- 
hong (Libertate). Unul dintre 
timbre îl înfățișează pe pre
ședintele Ho Și Min stropind o 
plantă primită în dar de 
la poporul sud-vietnamez. Altele 
reproduc scene din timpul re
centelor lupte pentru eliberarea 
deplină a Vietnamului de sud : 
combatanții care iau cu asalt 
palatul prezidențial de la Saigon, 
forțele populare de eliberare 
pătrunzînd în Da Nang, Hue etc.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Luind cuvîntul în fața membrilor 
subcomisiei senatoriale pentru socie
tățile multinaționale, președintele 
companiei petroliere americane „Gulf 
Oil", Robert Dorsey, a recunoscut că 
societatea pe care o conduce a chel
tuit 4 milioane de dolari sub formă 
de „contribuții politice" pentru spri
jinirea Partidului Democrat Republi
can din Coreea de sud, în timpul 
campaniilor electorale din 1966 și 
1970. El a menționat, de asemenea, că 
„Gulf Oil" a oferit 460 000 dolari 
unor personalități politice din Bo
livia.

Dorsey a relevat că ancheta des

chisă de conducerea companiei a 
stabilit că cererea ce i-a fost adre
sată de înalți funcționari ai parti
dului sud-coreean a fost însoțită de 
„presiuni", lăsîndu-se să se înțelea
gă că „Gulf Oii" va avea de suferit 
în cazul în care ar refuza să achite 
sumele solicitate.

Agențiile de presă menționează că 
subcomisia senatorială pentru socie
tățile multinaționale urmează să în
treprindă, în vara acestui an, o an
chetă publică în legătură cu „con
tribuțiile politice" și mituirea de că
tre companiile americane a unor per
sonalități politice din țările în care 
acestea își desfășoară activitatea.

agențiile de presă
Viceprim-ministrul gu

vernului român, ministrul c<>- 
merțului interior, tovarășul Janos 
Fazekas, aflat într-o vizită de 
schimb de experiență în Uniunea So
vietică, a luat cunoștință, în zilele 
de 14—17 mai, de activitatea unui 
mare număr de întreprinderi comer
ciale, de alimentație publică și tu
ristice din regiunea Donbass, zona 
Soci. R.S.S.A. Abhazâ și capitala 
R.S.S. Gruzine, Tbilisi. în cursul 
vizitei, Janos Fazekas a avut con
vorbiri cu G. D. Djavahșvili, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Gruzine, S. M. Katarșvili, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.S.A. Abhaze, și L. D. Bgan
ba, ministrul comerțului al acestei 
republici, și V. S. Gordeevici, minis
trul comerțului al R.S.S. Ucrainene.

Ministrul român al mi
nelor, petrolului și geolo
giei, Bujor Almășan, a sosit în E- 
miratele Arabe Unite într-o vizită 
oficială, la invitația omologului său, 
Mana Al-Oteiba. Cei doi miniștri au 
avut convorbiri consacrate analizării 
căilor de lărgire a cooperării dintre 
cele două țări în domeniul petrolului, 
geologiei, petrochimiei. Oficialitățile 
din Abu Dhabi au solicitat părții 
române sprijin în acordarea de asis
tență tehnică pentru explorarea și 
exploatarea petrolului, precum și a 
altor minerale utile. Ministrul ro
mân a discutat, de asemenea, cu 
consilierul special al emirului din 
Abu Dhabi, despre posibilitatea ca 
partea română să efectueze lucrări 
de prospectare și exploatare a unor 
zăcăminte de minerale utile în emi
ratele Ras el-Kaima, Umm al-Qua-

wain și Sharjah, precum și să con
struiască unele obiective petrochi
mice în zonă.

Convorbiri iugosiovo — 
vest-germane. Geraal Biedicl- 
președintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, l-a 
primit pe ministrul vest-german al 
economiei, Hans Friderichs, aflat în 
vizită la Belgrad, cu care a avut 
convorbiri, în cadrul cărora au fost 
analizate posibilitățile de extindere 
a raporturilor economice între cele 
două țări.

Arestări la Madrid. Politia 
spaniolă a arestat, la Madrid, 26 de 
juriști sub pretextul de „asociere ile
gală". Circa 400 de avocați au ocupat, 
vineri, sediul baroului din Madrid în 
semn de protest față de aceste ares
tări.

0 întîlnire internațională 
a partizanilor păcii, consacra
tă împlinirii a 30 de ani de la vic
toria asupra fascismului, se desfă
șoară în orașul Minsk, capitala R.S.S. 
Bieloruse. Participă delegați din nu
meroase țări, printre care și o dele
gație a Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din România. A fost 
adoptat un „Apel către opinia publi
că iubitoare de pace".

Convorbiri greco-turce. 
Ministrul de externe al Greciei, Di
mitrios. Bitsios, a sosit sîmbătă la 
Roma pentru a se intîlni cu omolo
gul său turc, Ihsan Sabri Caglayan- 
gil. Bitsios și-a exprimat dorința ca 
aceste întrevederi să ducă la o so
luționare constructivă a problemelor 
de interes bilateral.

Roade ale colaborării româno-egiptene
Complexul de preparare a fosîaților de la Hamrawein 

a început să producă
CAIRO 17 — Cores

pondentul nostru trans
mite : Hamrawein, lo
calitate situată pe țăr
mul Mării Roșii, a fost 
zilele acestea martora 
unui eveniment de im
portanță deosebită pen
tru economia egiptea
nă : marele complex 
de preparare a fosfați- 
lor, ridicat aici în coo
perare cu România, a 
început să producă cele

dintîi cantități de fos
fat brut. Acest fapt 
constituie un prim re
zultat al muncii perse
verente desfășurate îm
preună de muncitorii, 
tehnicienii, inginerii ro
mâni și egipteni, o 
expresie elocventă a co
laborării rodnice, reci
proc avantajoase dintre 
cele două țări.

Tot în cursul acestei 
luni se vor efectua și

probele pentru instala
ția de încărcare în por
tul nou creat pe malul 
Mării Roșii, care va 
oferi posibilitatea ca 
primele vase să trans
porte un nou produs al 
colaborării româno-e
giptene — „concentrat 
de fosfat Hamrawein". 
Construirea complexu
lui Hamrawein se va 
încheia la sfîrșitul anu
lui 1976.

transmit: Vicepremierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, 
Den Siao-pin, și-a încheiat vizita 
oficială efectuată în Franța, plecînd 

x spre patrie.

La Tunis s-au *nc^e*at coa* 
vorbirile între președintele Republi
cii Tunisiene, Habib Bourguiba, și 
Alexei Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. Au fost 
discutate probleme ale relațiilor 
dintre cele două țări și probleme in
ternaționale actuale, îndeosebi cele 
legate de situația din Orientul Mij
lociu și de posibilitatea reluării Con
ferinței de pace de la Geneva.

Convorbirile economice 
nipono-sovietice s au încheiat 
la Tokio. In memorandumul semnat 
de delegațiile celor două țări se evi
dențiază creșterea permanentă a 
schimburilor comerciale care, în anul 
1974, au atins 2,5 miliarde dolari.

Președintele R. A. Egipt, 
Anwar El Sadat, a sosit sîmbătă la 
Damasc, ultima etapă a actualului 
turneu întreprins în unele țări ara
be. El va avea convorbiri cu pre
ședintele Siriei, Hafez El Assad, cu 
privire la relațiile bilaterale, pro
bleme privind cooperarea interarabă, 
situația din zonă și alte probleme 
internaționale actuale.

Brazilia a hotărît să ade
re la Tratatul asupra An
tarcticii, care Prevede> ,n special, 
utilizarea acestei regiuni în scopuri 
pașnice, precum și libertatea efectuă
rii de cercetări științifice.

La Bruxelles, primul minis* 
tru al Belgiei, Leo Tindemanns, a 
declarat că președintele Franței, Va
lery Giscard d’Estaing, și primul 
ministru francez. Jacques Chirac, 
l-au informat asupra intențiilor și 
propunerilor lor privind constituirea 
unei „industrii aeronautice vest-eu- 
ropene" și a unui „program comun 
de apărare".

Prima conferință națio* 
nală pe tema arabizării - 
obiectiv prioritar al Consiliului Re
voluției și guvernului în direcția e- 
ducării și transformării cetățeanului 
algerian — s-a desfășurat la Alger. 
Conferința a reafirmat necesitatea de 
a continua, și mai activ, programul 
de arabizare întreprins în ultimii ani, 
care constituie un instrument esen
țial de refacere a personalității na
ționale.

• LA TOKIO - LIMITA 
DE VITEZĂ 40 KM/ORĂ ? 
Pentru reglementarea circulației 
auto în capitala japoneză, con
siliul municipal intenționează să 
adopte, la începutul anului vii
tor, o măsură drastică : limita
rea. pe toate arterele, a vitezei 
la 40 km pe oră. Autoritățile 
așteaptă de pe urma acestei mă
suri, în primul rînd, o diminuare 
a poluării fonice. Singurele ve
hicule exceptate de această mă
sură vor fi... tramvaiele.

• APA POTABILĂ... 
DIN BALTICA. Baltica este 
considerată una din mările cele 
mai poluate din lume. Cercetări 
recente au arătat însă că nu 
departe de țărmurile Finlandei 
și U.R.S.S., sub fundul mării, 
există întinse pînze de apă 
dulce. în cîteva locuri s-au des
coperit și pînze de ape minerale, 
atit reci, cit și termale.

• SEMINARUL VIITO
RILOR MIRI. Oficiile de stare 
civilă din orașul filipinez Mara- 
mang au organizat un seminar 
cu frecvență obligatorie pentru 
cei ce doresc să întemeieze un 
cămin. Odată cu actele de stare 
civilă în vederea căsătoriei, vii
torii miri trebuie să prezinte 
autorităților și certificatul de 
absolvire a seminarului, unde se 
predau lecții privind drepturile 
soților, răspunderea părinților 
față de copii, respectul reciproc, 
atașamentul față de familie și 
altele.

• „ORAȘUL NENU
MĂRATELOR TEMPLE". 
Localitatea Pogan, situată pe 
malul stîng al rîului Irrawaddy, 
în partea centrală a Birmaniei, 
a fost declarată „rezervație na
țională istorică". Aici, pe o su
prafață de 30 kilometri pătrați, 
se găsesc nu mai puțin de 5 000 
de temple budiste, pagode și alte 
monumente religioase și cultu
rale construite în secolele XII șl 
XIII. în vechile cronici birmane, 
Pogan-ul era supranumit, pen
tru multitudinea, varietatea șl 
frumusețea acestor valori arhi
tectonice, „orașul nenumăratelor 
temple". Crearea „rezervației" 
va contribui la conservarea con
strucțiilor ce au rezistat asaltu
lui timpului. .

• PREMIERA FEMINI
NĂ PE EVEREST. Pentru 

■prima oară în istoria alpinismu
lui, o femeie, sportiva japoneză 
Junko Tabai, în vîrstă de 36 de 
ar.i, a reușit să escaladeze Eve- 
restul (8 848 de metri), revenind 
în bune condiții în tabăra si
tuată la 348 de metri sub acest 
vîrf, cel mai înalt din lume.

• ENERGIE SOLARĂ 
IEFTINĂ. Pînă în prezent nu 
s-a pus la punct o metodă eco
nomicoasă de producere a ener
giei electrice prin captarea ra
zelor solare. Iată însă că Insti
tutul de tehnologie din Georgia 
(S.U.A.) anunță o descoperire 
menită să apropie era energiei 
solare ieftine. Este vorba de 
crearea unor oglinzi dintr-o 
sticlă subțire, de o compoziție 
specială și acoperită cu un strat 
de argint, care reflectă în pro
porție'de 90 la sută energia fas
ciculelor de raze solare, cu 30 
la sută mai mult decît în cazul 
oglinzilor folosite pînă acum. 
Datorită marii capacități de re
flectare a acestor oglinzi sau 
„heliostate", cum se mai nu
mesc, se poate produce o can
titate de 17 wați cu ajutorul 
unei suprafețe reflectante de 
un picior pătrat (0,093 mp). Cu 
alte cuvinte, o centrală cu ca
pacitatea de 100 de megawați 
ar putea fi construită prin fo
losirea unor oglinzi a căror su
prafață totală nu ar depăși su
prafața a 120 de terenuri de 
fotbal.

Creșterea costului vieții 
în Marea Britanie 3 bătut toate 
recordurile în cursul lunii aprilie și 
aceasta înainte de intrarea în vigoa
re a noilor dispoziții bugetare, care 
vor determina o nouă majorare a 
prețurilor (în medie cu 4 la sută). 
Indicele prețurilor de vînzare a spo
rit cu 3.9 la sută, cea mai ridicată 
creștere lunară înregistrată vreodată 
în țară.

Incidentele care s'au pro,las 
vineri seară, la Neapole, între șo
meri și forțele polițienești s-au sol
dat cu un mort, 34 de răniți, 65 de 
persoane arestate și importante pa
gube materiale. Incidentele au durat 
cîteva ore. în momentul în care po
liția a încercat să evacueze clădirea 
primăriei, ocupată de cîteva sute de 
șomeri, incidentele s-au transformat 
în adevărate lupte.

• FISCALITATE SI PE
TROL. Multă vreme, Groenlan
da a fost o „oază fiscală", cei 
40 000 de locuitori ai ei fiind 
scutiți de plata impozitelor că
tre statul danez, din pricina 
condițiilor extrem de modeste 
în care își duc viața. Și totuși, 
populația insulei a dorit și 
a obținut, acum, statuarea 
unui regim fiscal, deoarece ca
litatea de contribuabili creează 
premisele unei anumite autoad- 
ministrări financiare, spre care 
năzuiesc de multă vreme. Aspi
rația aceasta a fost considerabil 
stimulată de descoperirea în 
vestul insulei a unor zăcăminte 
de țiței și gaze naturale. Or, gu
vernul danez a concesionat a- 
ceste zăcăminte unor societăți 
străine, ceea ce a atras protestul 
energic și justificat al groenlan- 
dezilor. Populația consideră că, 
decizînd ea însăși asupra valo
rificării zăcămintelor, va fi in 
măsură să-și satisfacă singură 
nevoile fiscale și bugetare. 
Deci, și să facă față condiției 
de contribuabil.
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