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O sărbătoare a prieteniei româno-coreene, 
zile istorice în dezvoltarea colaborării frățești, 

a solidarității militante dintre partidele 
și popoarele noastre

VIZITA TOVARĂȘULUI KIM IR SEN
in fruntea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Democrate Coreene

Președinții Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen 

salutați cu entuziasm de sute de mii de cetățeni ai Capitalei

Pe aeroportul Otopeni, 
de la aeroport și pînă 
în inima Capitalei - 
ovații și cintece, 

o manifestare de neuitat

DINEUL OFICIAL
oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
în onoarea tovarășului Kim Ir Sen și a tovarășei Kim Săng E

TOASTUL TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL TOVARĂȘULUI 

KIM IR SEN
București, 22 mai 1975. Ca

pitala Republicii Socialiste 
România, îmbrăcată în strai 
sărbătoresc, inundată de flori 
și drapele, strălucitoare prin 
soarele anotimpului tînăr, dar 
și prin zîmbetul cald al lo
cuitorilor ei, trăiește încă o 
dată atmosfera marilor mo
mente politice, bucuria fier
binte a întîmpinării unor înalți 
oaspeți, mesageri stimați ai u- 
nei țări socialiste frățești, al 
unui glorios partid, ai unui po
por harnic și viteaz — po
porul coreean.

în această ambiantă a sosit, 
la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, a Guvernului Republi
cii Socialiste România, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
delegația de partid și guver
namentală a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, con

dusă de tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democra
te Coreene, care întreprinde o 
vizită oficială în țara noastră.

...Aeroportul Otopeni. în 
așteptarea oaspeților, aero
gara este împodobită festiv. 
Deasupra salonului oficial se 
află portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim lr 
Sen. Ele sînt încadrate de 
drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe mari pancarte 
sînt înscrise în limbile ro
mână și coreeană urări pe 
care le împărtășește întregul 
nostru popor: „Bun sosit în 
Republica Socialistă România 
tovarășului Kim Ir Sen, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele . Re
publicii Populare Democrate

(Continuare in pag. a II-a)

Stimate tovarășe Kim Ir Sen,
Stimată tovarășă Kim Săng E,
Dragi tovarăși și prieteni,

îmi este deosebit de plăcut ca, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al guvernu
lui și al întregului popor român să vă salut 
în modul cel mai cordial, pe dumneavoas
tră, stimate tovarășe Kim Ir Sen și pe to
varășa Kim Săng E, pe ceilalți soli ăi po
porului frate coreean și să vă urez bun ve
nit în România, care vă întîmpină cu cele 
mai calde sentimente de prietenie. (Vii a- 
plauze).

Vizita pe care o faceți în aceste zile în 
țara noastră — ca și vizita pe care am fă
cut-o în vara anului 1971 în frumoasa dum
neavoastră patrie — se înscrie ca o contri
buție deosebit de importantă la dezvolta
rea legăturilor de prietenie, solidaritate și 

colaborare dintre popoarele, partidele și ță
rile noastre.

Poporul român urmărește cu profundă 
simpatie munca plină de abnegație pe care 
harnicul popor coreean o desfășoară, sub 
conducerea Partidului Muncii din Coreea, 
în frunte cu eminentul său conducător, to
varășul Kim Ir Sen, în opera de construire 
a socialismului, pentru asigurarea progre
sului și înfloririi patriei sale. (Aplauze). 
Salutăm, dragi prieteni, cu sinceră bucurie 
succesele remarcabile pe care le obțineți în 
dezvoltarea economiei, științei, învățămîn- 
tului și culturii, în ridicareâ nivelului de 
trai al poporului, în întărirea capacității de 
apărare a țării — și vă urăm noi realizări 
pe acest drum măreț ! (Aplauze).

Poporul român, care și-a manifestat în 
mod constant și ferm solidaritatea sa in- 
ternaționalistă cu cauza dreaptă a poporu
lui coreean, acordă tot sprijinul politicii

(Continuare în pag. a III-a)

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși din conducerea de partid 

și din Guvernul României,
Dragi tovarăși și prieteni,

încercăm o bucurie deosebită pentru fap
tul că avem posibilitatea, cu prilejul vizitei 
noastre în frumoasa Românie, de a ne în- 
tîlni din nou cu prietenul nostru apropiat, 
tovarășul ( Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, de a ne împărtăși senti
mentele calde de prietenie care leagă po
porul nostru cu poporul frate român.

Permiteți-mi să vă exprim sincere mul
țumiri pentru amabila invitație adresată 
delegației noastre și pentru această ospita
litate caldă cu care ne înconjurați. (Aplauze).

De asemenea, vreau să transmit Comite
tului Central al Partidului Comunist Ro

mân, Guvernului Republicii Socialiste 
România și poporului frate român salutul 
cordial și militant din partea Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Coreea, a 
Guvernului Republicii Populare Democrate 
Coreene și a poporului coreean. (Aplauze).

Astăzi, din clipa sosirii noastre în țara 
dumneavoastră, ne-am bucurat de calda 
primire și deosebita ospitalitate a dumnea
voastră și a cetățenilor orașului București, 
atît la aeroport, cît și de-a lungul traseu
lui. întregul oraș București s-a transformat 
într-o mare de flori, mulțimea de locuitori, 
într-o atmosferă de sărbătoare, a ieșit pe 
străzi cîntînd și dansînd, făcîndu-ne o pri
mire de o grandoare și de un entuziasm 
fără precedent. Acest lucru ne-a emoționat. 
Primirea și ospitalitatea dumneavoastră 
manifestate față de noi constituie o expre
sie a dragostei profunde și a sentimentelor 
calde de prietenie nutrite de poporul ro-

(Contlnuare in pag. a IlI-a)

Sute de mii de oeWțeni au salutat pe președinții Nicolae Ceaușescu și Kim ir Sen de-a lungul itinerarului .in timpul dineului oficial
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Coreene", „Să se dezvolte șl să 
se întărească prietenia frățeas
că, solidaritatea militantă și co
laborarea multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Coreea, dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Co
reeană".

Ora 13,30. Aeronava preziden
țială coreeană, însoțită de avioane 
cu reacție ale forțelor noastre ar
mate, își face apariția deasupra 
aerogării, apoi aterizează.

La coborîrea din avion, tovară
șul Kim Ir Sen și soția sa, tova
rășa Kim Săng E, sînt întâmpinați 
cu cordialitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Cei doi conducători de partid și 
de stat își string îndelung mîinile, 
se îmbrățișează cu bucuria reve
derii, de această dată pe pămîntul 
românesc.

Tovarășele Elena Ceaușescu și 
Kim Săng E se îmbrățișează, de 
asemenea, cu multă căldură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu salută, 
apoi, pe membrii delegației de par
tid și guvernamentale a R.P.D. Co
reene : tovarășii Kim Dong Ghiu, 
membru al Comitetului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, secretar al Co
mitetului Central al partidului, 
vicepreședinte al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, O Jin U, 
membru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, secretar al C.C. al partidului, 
șeful Marelui Stat Major al Arma
tei Populare Coreene, Riu Giang 
Sik; membru supleant al Comite
tului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, secretar al C.C. 
al partidului, Hă Dam, membru al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, vicepremier al Consiliului 
Administrativ, ministrul afacerilor 
externe al R.P.D. Coreene, Ciăng 
$ong Nam, membru al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, minis
trul relațiilor economice externe al 
R.P.D. Coreene.

în întâmpinarea tovarășului Kim 
Tr Sen și a tovarășei Kim Săng E, 
pe aeroport se află tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Lina Ciobanu, Emil Drăgă- 
nescu, Paul- Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Iosif Uglar, Hie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif Banc, 
Nicolae Giosan, precum și membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, generali.

Sînt de față ambasadorul Româ
niei la Phenian, Dumitru Popa, și 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, Pak Zung Guk.

Pionieri oferă buchete de flori 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E.

Ceremonia sosirii continuă cu 
prezentarea onorului de către gar
da militară. Sînt intonate apoi im
nurile de stat ale Republicii Popu
lare Democrate Coreene și Repu
blicii Socialiste România. în semn 
de salut, răsună 21 de salve de 
artilerie.

Tovarășii Nicoîae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen trec în revistă garda 
de onoare. Urmează prezentarea 
șefilor misiunilor diplomatice acre
ditați la București, a persoanelor 
oficiale române.

Aflați pe aeroport, mii de oa
meni ai muncii din întreprinderi
le și instituțiile Capitalei își ex
primă entuziast satisfacția pentru 
reîntîlnirea dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, pentru 

Omagiu către înaltul eol al poporului coreean: inminarea „Cheii orașului București"

profunzimea relațiilor prietenești 
româno-coreene — expresie eloc
ventă a politicii de dezvoltare a 
colaborării țării noastre cu toate 
țările socialiste, mărturie preg
nantă a voinței comune de a 
acționa împreună pentru trium
ful ideilor socialismului, pentru 
edificarea unei lumi a păcii, 
securității, colaborării și înțelegerii 
între națiuni. Văzduhul vibrează 
de înflăcărate urale și ovații. Mul
țimea, printre care pot fi văzuți ti
neri coreeni aflați la studii și spe
cializare în țara noastră, scandea
ză neîntrerupt numele celor doi 
conducători de partid și de stat, a- 
clamă pentru prietenia româno-co- 
reeană, flutură stegulețe ale celor 
două țări. Aeroportul oferă, în a- 
ceastă dimineață de mai, o imagi
ne concludentă a sentimentelor fră
țești pe care și le nutresc reciproc 
cele două popoare.

în aplauzele entuziaste ale ce
lor prezenți, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen părăsesc 
aeroportul într-o mașină deschisă, 
escortată de motocicliști.

...Cu multă vreme înainte de tre
cerea coloanei oficiale, artera prin
cipală a comunei Otopeni cunoș
tea o mare însuflețire. Practic, toți 
locuitorii — țărani cooperatori, 
muncitori din întreprinderile din 
localitate, elevi, pionieri — au ieșit 
de-a lungul autostrăzii care face 
legătura dintre aeroportul interna- 
țional și Capitală. Remarcăm ținu
ta lor sărbătorească, chipurile zîm- 
bitoare. într-un loc, cîțiva bărbați 
pe care chipul și palmele arse de 
soare îi arată a fi oameni ai ogoa
relor.

— Mi-aduc aminte de vizita pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut-o în R.P.D. Coreeană cu pa
tru ani în urmă, vizită în care noi 
l-am însoțit tot timpul cu inima și 
cu gîndul pe iubitul secretar gene
ral al partidului, ca în toate soliile 
sale peste hotare, spune Petrică 
Constantin, secretarul unei organi
zații de partid din comună.

— Da, adaugă Marin Dobra, zia
rele noastre, televiziunea și radioul 
ne-au înlesnit atunci să cunoaștem 
entuziasta primire pe care a făcu
t-o poporul coreean celui mai de 
seamă fiu al unui popor care îi 
este prieten de nădejde. Ne bucură 
că putem și noi acum să facem a- 
ceeași primire tovarășului Kim Ir 
Sen, pe care îl întâmpinăm cu ini
ma deschisă, cu simțăminte fră
țești.

— Sînt om de 75 de ani — ne 
spune Gheorghe Ilie — născut în 
această comună. Este prima loca
litate prin care trec acum oaspe
ții dragi, iar primirea pe care le-o 
facem oglindește fără doar și poa
te sentimentele întregului popor.

De partea cealaltă a autostrăzii 
întâlnim muncitori de la întreprin
derea de aparate pentru măsură 
și control din Otopeni.

— Am i avut deseori prilejul să 
luăm cunoștință, prin intermediul 
presei, de succesele de seamă do- 
bîndite de oamenii muncii din 
R.P.D. Coreeană în construcția so
cialismului — ne declară strunga
rul Ghiță Nicolae. Ne bucură aces
te succese ca și cum ar fi propriile 
noastre succese, pentru că ele, ca 
și rezultatele noastre, sporesc for
ța de atracție a socialismului.

Intervine în discuție și tehnicia
nul Gheorghe Văcăruș :

— Ca și vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în R.P.D. Co
reeană, sîntem convinși că «vizita 
tovarășului Kim Ir Sen se înscrie 
pe linia politicii partidelor și ță
rilor noastre de întărire a unității 
țărilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Simbol al stimei și prețuirii— 
luminarea „Cheii orașului 

București"
...Aceeași ambianță caldă se re

găsește pe întregul traseu. Pe mari
le artere ale orașului, împodobite 
cu ghirlande de flori și crengi 
de brad, flutură drapelele de stat 
ale celor două țări. Pe numeroa
se pancarte și panouri sînt în
scrise cuvinte de salut la adresa 
oaspeților coreeni, urări în cinstea 
solidarității militante dintre po
poarele noastre. Mulțimea aclamă 
neîntrerupt, exprimîndu-și astfel 
satisfacția că între țările, partidele 
și popoarele noastre s-au statorni
cit legături strînse, frățești, mani- 
festîndu-și, totodată, adeziunea 
față de politica externă a partidu
lui și statului, sentimentele de dra
goste față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Străbătând încet culoarele vii,' 
coloana oficială de mașini se o- 
prește în Piața Scînteii. Răsună 
ovații și urăle. Cei doi conducă
tori de partid și de stat, precum 
și tovarășele Elena Ceaușescu și 
Kim Săng E, coboară din mașină. 
Aici, în semn de aleasă cinstire, 
tovarășului Kim Ir Sen 1 se în- 
mînează „Cheia de aur a orașului".

împărtășind bucuria pe care o 
trăiesc în aceste clipe toți bucu- 
reștenii, tovarășul Ion Gheorghe, 
prim-vicepreședinle al Comitetu
lui executiv al Consiliului popu
lar al Capitalei, declară : „în 
numele comuniștilor, al tuturor ce
tățenilor Capitalei, vă rugăm, mult 
stimate tovarășe Kim Ir Sen, să 
primiți „Cheia orașului București", 
simbol al înaltei stime și prețuiri 
pe care le nutrim față de harnicul 
și talentatul popor coreean, față 
de dumneavoastră personal, al 
prieteniei și solidarității frățești 
dintre partidele, țările și popoa
rele noastre".

Tovarășul Kim Ir Sen mulțu
mește pentru cheia orașului care 
i-a fost oferită, pentru primirea

0 horă a frăției
in Piața Victoriei

După ce parcurge șoseaua Kise- 
Ieff — unde domnește aceeași pu
ternică însuflețire — coloana de 
mașini se apropie de Piața Victo
riei. Aci, mulțimea venită să-i în
tâmpine pe solii poporului coreean 
este animată de voioșia cîntecelor 
și jocurilor interpretate de mii de 
pionieri și uteciști. Printre ei se 
află și mulți studenți. în grupul in
stitutului agronomic „Nicolae Băl- 
cescu", studenții Paul Cărămidă și 
Alfred Baumgarten de la Zooteh
nie — facultate unde, ca și la alte 
instituții românești de învățămînt 
superior, studiază și tineri din 
R.P.D. Coreeană — ne vorbesc cu 
căldură despre tinerii coreeni pe 
care i-au cunoscut îndeaproape în 
cadrul institutului. „De altfel — 
adaugă Sebastian Udrescu, preșe
dintele Consiliului U.A.S.C.R. de 
la Agronomie — de-a lungul anilor 
în institutul nostru s-au perindat 
mulți studenți coreeni. Apreciem 
în mod deosebit destoinicia, sîr- 
guința și seriozitatea lor. Primim 
deseori la institut scrisori în care 
tinerii coreeni evocă, în cuvinte 
calde, anii petrecuți în România,

călduroasă făcută de populația 
Bucureștiului. . \

Sînt momente de vie emoție 
șl deosebită căldură. Grupuri de 
tineri în costume naționale, pio
nieri se apropie îmbujorați de to
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen, de tovarășele Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E, oferin- 
du-le flori, în semn de omagiu și 
dragoste.

între timp, piața a devenit o 
vastă scenă. Studenți ai Institutu
lui de educație fizică și sport 
creează un sugestiv tablou viu, 
înălțînd, sub cerul senin al aces
tei dimineți de mai, o piramidă, 
în vîrful căreia două tinere, în 
costume populare românești și co
reene, mînă în mînă, flutură dra
pelele celor două țări.

Tineri artiști, băieți șl fete, fac 
să sporească, prin intermediul 
dansurilor populare românești, di
namismul și culoarea acestor mo
mente de neuitat.

Ca un cald omagiu adus celor 
doi conducători , de partid și de 
stat, corurile reunite ale ansam
blurilor armatei și „Rapsodiei Ro
mâne" interpretează fragmente din 
cîntecele „Poporul — Ceaușescu — 
România" și „Cîntec despre ma
reșalul Kim Ir Sen".

De o parte și de alta a pieței, 
care înfățișează privirilor o adevă
rată revărsare de culori, sute de 
eleve execută, cu eșarfe roșii, gra
țioase mișcări ritmice. Deasupra 
mulțimii parcă a înflorit o grădi
nă : sînt buchetele de flori ale 
prieteniei cu care sînt întâmpinați 
conducătorii dragi.

Ca și pe întregul parcurs, lo
cuitorii Capitalei scandează : 
„Ceaușescu — Kim Ir Sen!", 
„Ceaușescu — Kim Ir Sen !“ 

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen răspund cu căldură a- 
clamațiilor.

mulțumind pentru condițiile ce 
le-au fost oferite, în care văd o 
mărturie concretă a solidarității 
internaționaliste a poporului nos
tru — și ne împărtășesc din acti
vitatea, succesele și proiectele lor, 
ca între adevărați prieteni".

La intrarea în Piața Victoriei, 
coloana de mașini este dirijată de 
un pionier-milițian, care îi salută 
pe cei doi conducători de partid și 
de stat. Micuții trompetiști dau 
semnalul pentru onor.

în fața drapelului României, pio
niera comandant Andreea Parmac 
prezintă raportul. Tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
tovarășelor Elena Ceaușescu și 
Kim Săng E le sînt oferite cravate 
și insigne pionierești. Cei doi con
ducători de partid și de stat, 
împreună cu tovarășele Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E, cu mem
brii delegației de partid și guver
namentale a Republicii Populare 
Democrate Coreene, cu condu
cători de partid și de stat ai țării 
noastre, străbat pe jos piața, în 
uralele entuziaste ale mulțimii.

In hora prieteniei frățești

în cinstea înalților oaspeți, pio
nierii prezintă un program plin 
de prospețime, îndemînare și gin
gășie. O fanfară execută un marș 
pionieresc, un adevărat imn în
chinat copilăriei fericite pe care 
o trăiesc cel mai tineri cetățeni 
ai patriei noastre. Sînt prezentate, 
de asemenea, variate activități 
practice ce se desfășoară în școli, 
ateliere, case ale pionierilor. An
samblul „Românașul" interpretea
ză un reușit moment folcloric.

în acest timp, în centrul pieței 
înflorește o uriașă floare contu
rată de trupurile a zeci, de pionieri, 
purtînd eșarfe aurii. în mij
locul ei, doi tineri sportivi 
înalță drapelele de stat ale Româ
niei și R. P. D. Coreene. în con
tinuare are loc o atractivă de
monstrație coregrafică și sportivă 
executată de elevi și eleve, de 
studenți și studente.

Tineri și tinere. în porturi pito
rești, încing o tradițională horă, 
ilustrînd prin melodie și dans ne
asemuita frumusețe și bogăție a 
artei noastre populare.

Cei doi conducători de partid și 
de stat, tovarășele Elena Ceaușescu 
și Kim Săng E se prind în această 
mare horă — o adevărată horă a 
prieteniei și frăției româno-coreene.

în acest moment, din cele patru 
colțuri ale pieței se înalță zeci de 
baloane multicolore.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E, însoțiți 
de același entuziasm vibrant, de 
aclamațiile și uralele populației 
bucureștene, se îndreaptă apoi 
spre reședința înalților oaspeți, j

Însuflețită demonstrație coregrafică a pionierilor consacrată prieteniei româno-coreene

Pretutindeni, manifestări entuziaste, ovații și uraie
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Dineul oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
în onoarea tovarășului Kim Ir Sen și a tovarășei Kim Săng E

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au oferit joi un dineu oficial în 
onoarea tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coreene, și a tovarășei Kim 
Săng E.

Au participat tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu; Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică, Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif Banc, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț și Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții 

centrale, organizații de masă și obștești, personalități ale vieții 
noastre cultural-științifice, generali.

Au luat parte tovarășii Kim Dong Ghiu, O Jin U, Riu Giang 
Sik, Hă Dam, Ciăng Song Nam și alte persoane care însoțesc 
pe tovarășul Kim Ir Sen în vizita sa oficială în țara noastră.

Erau prezenți ambasadorul României la Phenian și amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

în timpul dineului, desfășurat într-o ambianță de caldă 

prietenie, tovărășească, tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovară
șul Kim Ir Sen au rostit toasturi.

Urmărite cu viu interes și subliniate cu aplauze de cei pre
zenți la dineu, toasturile au fost marcate, în mod solemn, după 
încheierea lor, de intonarea Imnului de Stat al Republicii 
Populare Democrate Coreene și Imnului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu Toastul tovarășului Kim Ir Sen
(Urmare din pag. I)

constructive promovate de Re
publica Populară Democrată Co
reeană, de dumneavoastră, tova
rășe Kim Ir Sen, în scopul reuni- 
ficării pașnice a patriei — ideal 
scump al întregii națiuni coreene. 
(Aplauze).

Vizita pe care o faceți în Româ
nia are loc într-o perioadă cînd 
întregul nostru popor desfășoară o 
intensă activitate pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului, care a adoptat 
Programul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intării țării spre comunism. In 
timpul vizitei veți avea prilejul să 
cunoașteți nemijlocit munca entu
ziastă pe care întregul popor ro
mân, strîns unit în jurul partidu
lui, o desfășoară pentru îndepli
nirea înainte de termen a preve
derilor actualului plan cincinal, 
realizările obținute în construcția 
socialistă a patriei. Noi considerăm 
că asigurînd înfăptuirea cu succes 
a operei de edificare a societății 
socialiste în România ne îndepli
nim atît datoria supremă față de 
propriul popor, cît și o înaltă în
datorire internaționalistă față de 
cauza socialismului, a întăririi for
țelor revoluționare, antiimperialiste 
din întreaga lume. (Aplauze).

Stimate tovarășe Kim Ir Sen, 
în cei patru ani care au trecut 

de la întîlnirea noastră precedentă, 
în lume s-au produs profunde 
transformări reyoluționare națio
nale, și sociale, mutații adinei în 
raportul mondial de forțe. S-a in
tensificat lupta popoarelor împo
triva vechii politici imperialiste 
de dominație și asuprire, se afirmă 
tot mai puternic voința națiunilor 
de a fi deplin stăpîne pe bogățiile 
naționale, pe propriile destine. Ca 
urmare, în viața internațională 
s-au făcut anumiți pași spre des
tindere, spre slăbirea încordării. 
Acest curs este însă abia la în
ceput ; mai există forțe reacțio
nare în stare să pună în pericol 
pacea și securitatea internațională. 
De aceea, noi considerăm că su
prema îndatorire a tuturor popoa
relor, a forțelor înaintate de pre
tutindeni este, în momentul de 
față, aceea de a-și uni eforturile 
și a acționa cu fermitate pentru 
abolirea vechii politici de inegali
tate și asuprire, pentru promovarea 
unor relații noi, democratice în 
lume, pentru renunțarea la forță și 
amenințarea cu forța în soluționa
rea problemelor internaționale.

Militînd pentru pace și conlu
crare internațională. România dez
voltă relațiile sale de prietenie, 
alianță și colaborare cu toate țările 
socialiste, acționînd consecvent 
pentru întărirea unității și coeziu
nii lor, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționa
lismului socialist. (Aplauze).

în același timp, extindem co
laborarea cu țările în curs de dez
voltare, cu statele care militează 
pentru propășirea lor economico- 
socială de sine stătătoare, spriji
nim activ mișcările de eliberare 
națională, lupta popoarelor împo
triva dominației străine, a politi
cii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, pentru libertate și in
dependență. în spiritul principii
lor coexistenței pașnice. România 

promovează relații cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, considerînd că participarea 
activă la diviziunea internațională 
a muncii constituie, în epoca noas
tră, o cerință obiectivă a progre
sului, un factor important al des
tinderii și păcii. Așezăm neabătut 
la baza relațiilor noastre interna
ționale principiile egalității în 
drepturi, respectării independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. Considerăm 
că respectarea strictă a acestor 
principii, a dreptului fiecărei na
țiuni de a-și decide de sine stătă
tor calea evoluției sociale și po
litice reprezintă, în momentul de 
față, condiția esențială a instaură
rii unor raporturi normale în via
ța internațională. Sîntem bucuroși 
să relevăm că Republica Socialis
tă România și Republica Popu
lară Democrată Coreeană acțio
nează ferm și conlucrează fruc
tuos pentru afirmarea acestor 
principii în viața internațională. 
(Aplauze).

România a salutat cu deosebită 
satisfacție victoriile strălucite do- 
bîndite de popoarele vietnamez și 
khmer în lupta împotriva forțe
lor reacționare interne și interven
ției străine, pentru eliberarea în
tregului teritoriu al patriei lor. A- 
ceste victorii — care au o mare 
importanță internațională — de
monstrează încă o dată că atunci 
cînd popoarele sînt hotărîte să-și 
apere independența și suveranita
tea «ici, o forță din Jqme nu le 
poate împiedica să-și înfăptuiască 
aspirațiile !

în cadrul politicii sale externe 
România acordă o importanță deo
sebită reâlizării în Europa a unui 
climat de securitate și colaborare, 
care să permită fiecărui popor să-și 
consacrd plenar eforturile în di
recția progresului economic și so
cial, la adăpost de orice agresiune 
sau imixtiune din afară.

Participînd activ la conferința ge- 
neral-europeană, acționăm pentru 
realizarea cu succes a reuniunii la 
nivel înalt, astfel îneît să se adop
te documente clare și concrete, care 
să cuprindă angajamente ferme în 
vederea instaurării unui climat de 
securitate și colaborare pașnică 
pe continentul nostru și în întrea
ga lume.

în ce privește Orientul Mijlo
ciu, considerăm că trebuie inten
sificate eforturile pentru soluțio
narea politică a conflictului, por- 
nindu-se de la necesitatea retrage
rii trupelor israeliene din terito
riile ocupate în urma războiului 
din 1967, a rezolvării problemei 
poporului palestinean în confor
mitate cu interesele sale naționale 
legitime, inclusiv prin crearea unui 
stat palestinean independent, pre
cum și a garantării integrității te
ritoriale, suveranității și securită
ții tuturor statelor din zorjă.

Considerăm că o sarcină funda
mentală a epocii noastre este li
chidarea fenomenelor subdezvol
tării, a marilor decalaje create în 
nivelul de dezvoltare economică al 
diferitelor state, ca urmare a po
liticii imperialismului și colonia
lismului. Aceasta impune instaura
rea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, generaliza
rea unor relații echitabile, care să 
excludă orice inegalitate și să fa
vorizeze progresul rapid al tuturor 

țărilor, îndeosebi al celor rămase 
în urmă.

România se pronunță în mod 
ferm pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale și îndeosebi a celei 
nucleare, pentru lichidarea baze
lor militare străine și retragerea 
trupelor de pe teritoriile altor sta
te, pentru desființarea blocurilor 
militare și înfăptuirea de măsuri 
concrete în direcția asigurării pă
cii și colaborării internaționale.

Se impune intensificarea efor
turilor pentru democratizarea re
lațiilor internaționale, pentru par
ticiparea tuturor statelor — fără 
deosebire de orînduire socială și 
de mărime — la soluționarea tu
turor problemelor, în interesul li
bertății și independenței tuturor 
națiunilor lumii. (Aplauze).

Pornind de la învățămintele ce
lui de-al doilea război mondial. 
România se pronunță pentru în
tărirea Organizației Națiunilor U- 
nite, a altor organisme internațio
nale, care să asigure soluționarea 
problemelor complexe cu partici
parea tuturor statelor și popoare
lor lumii.

Acționînd în spiritul tradițiilor 
internaționaliste ale mișcării mun
citorești revoluționare din Româ
nia, partidul și guvernul țării 
noastre dezvoltă ample relații de 
colaborare și solidaritate cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești, cu celelalte organizații po
litice ale clasei muncitoare, cu 
mișcările de eliberare națională, 
cu forțele revoluționare, antiimpe
rialiste, progresiste și democratice 
de pretutindeni, milit-înd activ 
pentru întărirea continuă a unită
ții și colaborării lor, în slujba lup
tei împotriva imperialismului, 
pentru progres social, pentru li
bertate și pace în lume. (Aplauze).

Stimate tovarășe Kim Ir Sen,
Doresc să exprim dorința noas

tră de a dezvolta continuu colabo
rarea între partidele și popoarele 
noastre. (Aplauze). Deși vizita 
dumneavoastră este scurtă, aș dori 
să vă simțiți cît mai bine în Româ
nia — și dacă se poate, așa cum 
vă simțiți la dumneavoastră acasă. 
(Aplauze).

îmi exprim convingerea că vi
zita dumneavoastră, convorbirile 
pe care le vom avea vor marca 
un moment important în dezvolta
rea colaborării multilaterale din
tre partidele și popoarele noastre. 
(Aplauze).

în același timp, cred că colabo
rarea multilaterală dintre partide
le și popoarele noastre corespunde 
pe deplin atît intereselor celor 
două țări, cît și cauzei socialismu
lui, colaborării și păcii internațio
nale. (Aplauze).

Vă rog, dragi tovarăși și prie
teni, să ridicăm paharul și să toas
tăm în sănătatea tovarășului și 
prietenului nostru drag, tovarășul 
Kim Ir Sen, și a tovarășei Kim 
Săng E ! în sănătatea tuturor 
membrilor delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Popu
lare Democrate Coreene ! (A-
plauze).

Pentru prietenia și solidaritatea 
dintre partidele, țările și popoare
le noastre !

Pentru fericirea și bunăstarea 
poporului prieten coreean !

Pentru triumful cauzei socialis
mului, democrației și păcii în în
treaga lume ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)

mân față de poporul coreean, 
o mare demonstrație a prieteniei 
și solidarității dintre popoarele 
noastre, o expresie a relațiilor 
dintre cele două țări, care se dez
voltă și se întăresc pe zi ce trece. 
(Aplauze).

Ca frați care luptă în comun 
împotriva imperialismului, pentru 
victoria socialismului, poporul co
reean și poporul român și-au sta
tornicit încă de multă vreme legă
turi profunde de prietenie pe baza 
marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar. Cu prilejul 
vizitei în țara noastră, în iunie 
1971, a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, coeziunea 
și colaborarea dintre popoarele ce
lor două țări au fost ridicate pe o 
nouă treaptă, superioară. Devin 
frecvente schimburile între orga
nele de partid și de stat, între or
ganizațiile sociale, se întăresc 
sprijinul reciproc și solidaritatea 
în domeniul politic, se extinde și 
se dezvoltă colaborarea economică, 
tehnică și culturală. Minunatele 
relații de prietenie de astăzi care 
există între popoarele celor două 
țări reflectă relațiile de prietenie 
liber consimțită și tovărășească 
dintre popoarele țărilor socialiste 
frățești, bazate pe principiile ega
lității depline și ale suveranității. 
(Aplauze).

După eliberarea sa de cătușele 
fascismului, harnicul și talentatul 
popor român a străbătut noul 
drum al progresului și al civiliza
ției, a transformat într-o perioadă 
scurtă țara sa, care era rămasă 
în urmă, într-un stat socialist inde
pendent, suveran și prosper. In 
prezent, sub conducerea eminen
tului său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Partidul Comu
nist Român și guvernul român 
promovează o poziție independentă 
în problema dezvoltării țării în 
ansamblu, iar pe planul activității 
internaționale dezvoltă relații cu 
toate țările, pe baza egalității de
pline și a suveranității. Cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român, care a avut loc la 
finele anului trecut, a fost un con
gres de o semnificație importantă 
în lupta poporului român pentru 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, ca și pentru 
dezvoltarea independentă a țării. 
Ca urmare a succeselor obținute de 
poporul român pe planul politicii 
interne și externe, sporește astăzi 
prestigiul internațional al Repu
blicii Socialiste România. Sîntem 
bucuroși că și cu acest prilej avem 
posibilitatea de a constata în mod 
nemijlocit realizările pe care po
porul frate român le obține în edi
ficarea unei societăți noi și vă 
adresăm urări de succese tot mai 
mari în lupta dumneavoastră I 
(Aplauze).

Transpunînd în viață linia și po
litica suverană a partidului nostru. 

poporul coreean a transformat în 
scurt timp țara noastră, care altă
dată se afla într-o stare colonială 
și semifeudală, într-o țară socia
listă cu o bază solidă a economiei 
naționale independente. Experiența 
a arătat că pentru dezvoltarea și 
prosperitatea țării, pentru propăși
rea ei, fiecare națiune, odată cu 
asigurarea neabătută a suveranită
ții politice, trebuie să-și consoli
deze independența economică, să 
promoveze autonomia în construc
ția economică. Pentru făurirea 
independenței economice trebuie 
să-și producă singură bunurile 
principale și cele de care are ne
voie în mari cantități ; iar cele de 
care are nevoie într-o măsură mai 
mică sau care sînt insuficiente, ca 
și cele pe care nu poate să le pro
ducă în propria țară, trebuie să le 
procure prin schimburi economice 
cu alte state pe baza principiului 
avantajului reciproc. Desigur, pu- 
nînd accentul principal pe întări
rea și dezvoltarea pieței socialiste, 
țările socialiste trebuie să dezvolte 
relații economice cu tinerele state 
independente, precum și cu țările 
capitaliste. Activizarea de către ță
rile socialiste a schimburilor eco
nomice cu alte state, sprijinindu-se 
pe piața socialistă, va constitui nu 
numai un ajutor pentru dezvol
tarea multilaterală a economiei 
țării, asigurarea independenței și 
suveranității ei, ci și o mare con
tribuție la promovarea înțelegerii 
reciproce, făurirea coeziunii între 
numeroasele țări din lume, precum 
și la menținerea și consolidarea 
păcii. (Aplauze).

Dragi tovarăși și prieteni,
Astăzi, cînd imperialismul dă 

faliment și se prăbușește total iar 
socialismul și revoluția de elibera
re națională triumfă pe scară 
mondială, înaintarea popoarelor 
lumii pe calea independenței de
vine o tendință a epocii, ce nu 
poate fi oprită. Chiar unele țări 
capitaliste, fără să vorbim de ță
rile socialiste și tinerele state in
dependente, nu mai vor să urme
ze orbește țările mari și vor să ac
ționeze în mod independent. Nu 
de mult, izgonirea agresorilor im
perialiști din Cambodgia și din 
Vietnamul de sud și prăbușirea 
acoliților lor au arătat în mod 
clar, încă o dată, că este inevitabi
lă destrămarea deplină a sistemu
lui de dominație colonială a im
perialismului în Asia, Africa și 
America Latină. Prăbușirea regi
murilor de dictatură militară-fas- 
cistă din Grecia și Portugalia, care 
erau în cîrdășie cu imperialiștii, 
ne arată că și în Europa dreptul 
la dominație al imperialismului 
slăbește și dă faliment. Imperia
liștii primesc lovituri nu numai.

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au reîn- 

din afară, ci și din interiorul țării 
datorită crizei profunde econo
mice. în condițiile situației create, 
dacă popoarele țărilor socialiste, 
clasa muncitoare internațională, 
mișcarea de eliberare națională și 
toate forțele progresiste din lume 
vor lupta strîns unite, ele vor pu
tea stăvili și dejuca cu forțe deci
sive superioare agresiunea și po
litica de război a imperialismului, 
vor putea devansa victoria cauzei 
păcii, democrației, independenței 
și socialismului. (Aplauze).

în prezent, și evoluția situației 
din țara noastră reflectă în chip real 
tendința principală a dezvoltării 
epocii noastre. însuflețită de des
fășurarea cu succes a construcției 
socialiste în partea de nord a repu
blicii, lupta populației din Coreea 
de sud pentru democratizarea so
cietății și unificarea independentă 
și pașnică a patriei se intensifică 
zi de zi, iar cîrmuitorii trădători ai 
națiunii se zbat într-un impas tot 
mai adînc. Națiunea noastră, care 
inițial era unită, vrea să fie elibe
rată complet de cătușele imperia
lismului, să-și redobîndească uni
tatea națională, aceasta constituind 
aspirația noastră națională cît se 
poate de firească. Noi, comuniștii, 
considerăm- lupta pentru soluțio
narea în mod corect a problemei 
noastre naționale drept datoria cea 
mai importantă, apreciind că, prin 
aceasta, contribuim în mod efectiv 
la dezvoltarea mișcării comuniste 
internaționale. în prezent, unele 
forțe din afară încearcă în conti
nuare să dezmembreze în mod for
țat națiunea noastră și să perma
nentizeze această situație, scop în 
care instigă marionetele din Coreea 
de sud, abandonate de popor, le rea
nimă și cochetează cu ele. In ul
timă instanță, aceasta nu duce la 
crearea unei atmosfere de pace în 
peninsula Coreea. Dimpotrivă, a- 
gravează mai mult starea încor
dată și sporește pericolul războiu
lui. în lumea de azi nu este posibil 
să reușească vreo acțiune de forță, 
să iasă bine, iar o astfel de acțiune 
nici nu poate dura mult timp. 
Dacă acele forțe care împiedică 
unificarea Coreei nu mai vor să 
sufere înfrîngeri rușinoase și mai 
mari, trebuie să înceteze uneltirile 
de a crea două Coree, manevre care 
contravin aspirațiilor naționale 
ale poporului nostru ; trebuie să 
înceteze acțiunile de perpetuare a 
destrămării naționale și de reani
mare a actualilor cîrmuitori din 
Coreea de sud, care, izolați atît 
din interior, cît și din afară, 
au ajuns în impas ; trebuie 
să retragă neîntîrziat trupele 
străine din Coreea de sud, care 
poartă emblema de trupe ale Orga
nizației Națiunilor Unite. Dacă se 
va proceda astfel va fi posibil să 

tîlnit, joi seara, cu tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Coree
ne, și tovarășa Kim Săng E, cu 

fie menținută pacea în Coreea, în 
conformitate cu dorința poporului 
coreean și a popoarelor lumii. 
(Aplauze).

Și pe viitor, noi vom sprijini și 
încuraja activ lupta 
sud-coreean împotriva 
lui, pentru dreptul la

poporului 
fascismu- 
existență,

pentru democratizare, pentru uni
ficarea țării ; iar dacă toate tru
pele străine vor pleca din Coreea 
de sud și va fi democratizată so
cietatea, atunci vom putea să so
luționăm cu succes, cu propriile 
forțe ale națiunii coreene, proble
ma unificării.

în trecut, atît în timpul războ
iului din Coreea, cît și în timpul 
reconstrucției postbelice, Partidul 
Comunist Român, guvernul și po
porul român au acordat ajutor 
material și moral poporului nos
tru, iar în zilele de astăzi spriji
nă și încurajează activ lupta 
dreaptă a poporului nostru pentru 
construirea socialismului și unifi
carea patriei. Pentru aceasta vreau 
să exprim profunde mulțumiri to
varășului Nicolae Ceaușescu, parti
dului și guvernului român, po- 
porului frate român. (Aplauze).

Dragi tovarăși și prieteni,
întărirea unității și coeziunii ță4 

rilor socialiste capătă o semnifica
ție importantă pentru întărirea 
forțelor antiimperialiste din lume. 
Noi sîntem convinși că, chiar dacă 
există divergențe, țările socialiste 
pot să înfăptuiască unitatea — pe 
baza faptului că ele se opun impe
rialismului, sprijină mișcarea de 
eliberare națională, anticolonială și 

> mișcarea comunistă și muncito
rească internațională — să continue 
drumul spre socialism și comunism, 
precum și să respecte principiile 
neamestecului în treburile interne, 
egalității și ale avantajului reci
proc.

Noi credem că actuala noastră 
vizită în România va contribui în
tr-o mare măsură la consolidarea 
pe mai departe a relațiilor tradi
ționale de prietenie și colaborare 
frățească între partidele, guvernele 
și popoarele celor două țări și la 
întărirea unității și coeziunii țări
lor socialiste și a mișcării comu
niste internaționale. (Aplauze).

La acest dineu, unde se revarsă 
sentimentele prieteniei, propun să 
ridicăm paharul pentru prietenia 
și solidaritatea veșnică dintre po
poarele coreean și român, pentru 
prosperitatea Republicii Socialiste 
România, pentru unitatea și coeziu
nea țărilor socialiste și a mișcării 
comuniste internaționale, pentru 
unitatea popoarelor din lumea în
treagă !

în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, în sănătatea tovarășilor 
din conducerea de partid și guver
nul român, în sănătatea tuturor 
tovarășilor și prietenilor prezenți 
aici ! (Aplauze).

prilejul vizitei protocolare pe car*  
le-au făcut-o înalții oaspeți.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, 
stimă și înțelegere reciprocă.

La sosirea pe aeroportul Otopeni
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flSITATIfl tfiZUfllfi — permanent proaspătă, concretă, mobilizatoare (III)

CUM FOLOSEȘTE BIROUL ORGANIZAȚIEI
DE BAZĂ ACEST IMPORTANT INSTRUMENT

AL MUNCII POLITICO - EDUCATIVEîn raidul-anchetă privind modul în care se ocupă unele organizații de partid de conceperea și organizarea agitației vizuale *)  am încercat să căutăm, în final, un răspuns și la Întrebarea : cum se ocupă birourile organizațiilor de bază de această deosebit de importantă latură a muncii politico-educative 7

•) Vezi „Scînteia" nr. 10 179 din 14 mai și nr. 10 181 din 16 mai 1975.

Termocentrala Borzești II — unitate care va asigura aburul industrial necesar noilor uzine de cauciuc poliizoprenic și de sodă electrolitică de pe platforma petrochimică de aici — trebuie să intre în funcțiune, conform planului de stat, la sfîrșitul semestrului I al acestui an. Se apreciază- însă- că termenul nu va fi respectat, intrucît atît lucrările de construcție, cit și cele de montaj sînt rămase în urmă față de grafice. Ing. Ilarion Botez, directorul întreprinderii de electrocentrale Borzești, beneficiarul investiției, ne spunea că restanțele existente nu pot fi recuperate decit prin luna septembrie.Construcția termocentralei a fost încredințată trustului „Energocon- strucția" și trustului „Energomon- taj", unități care fac parte din cadrul aceluiași minister, direct interesat în punerea în funcțiune la termen a investiției respective. Dar, in Ioc ca aceste două trusturi să conlucreze, să colaboreze îndeaproape și tot mai bine în scopul grăbirii ritmului lucrărilor pe șantier, ele își fac șicane, nu-și respectă angajamentele asumate, se învinuiesc reciproc pentru a „justifica" nereaii- zările. Ing. loan Szokaci, șeful șantierului „Energomontaj", bunăoară, ne-a arătat un maldăr de hirtii care nu reprezintă altceva decit acte, note și angajamente cu „date fixe", încheiate între constructor și montor, dar nerespectate. Bazinul de omogenizare și uniformizare a apelor de la neutralizare, bunăoară, trebu'a terminat de 6 luni, dar construcția acestuia nici nu a început încă. La fel stau lucrurile și la stația de tratare chimică, gospodăria de ulei, atelierul' mecanic, stația de pompe pentru păcură și la alte obiective. Pe de altă parte, montorii amînă nejustificat instalarea unor utilaje și a aparaturii electrice. Condensatorul, macaraua portabilă, pompele de apă demineralizată și alte utilaje, in valoare de peste 20 milioane lei, stau în depozit de luni de zile. Și aceasta, în vreme ce la gospodăria de păcură, la canalele de aer și gaze arse și la alte obiective montajul utilajelor încă nu a început. Beneficiarul afirmă că pe șantier nu există destule forțe. Lucrurile nu stau insă chiar așa, pentru că la ora actuală aici se află peste 800 de constructori și montori. Dar, din cauza slabei organizări a muncii,
în municipiul Alba Iulia, în cartierul de locuințe Platoul Romanilor, a fost dată în folosință o nouă unitate comercială. Este vorba de un modern magazin de Încălțăminte, cea mai mare unitate cu acest profil din județul Alba. Noua unitate comercială Își desfășoară activitatea pe principiul autoservirii. Tot în Alba Iulia a început construcția, în centrul localității, a unui magazin mixt cu o suprafață de 2 600 m p. în același timp, pe măsura extinderii bazei materiale a comerțului local, se manifestă o preocupare constantă pentru modernizarea unităților.

— Organizarea agitației vizuale, ca și a întregii munci politico-educative de la fiecare loc de muncă — spunea tovarășul Gheorghe Vasiu, prim-secretar al Comitetului municipal Hunedoara — este o sarcină complexă și de mare importanță de care trebuie să răspundă direct birourile de partid. Dar, fără îndoială, Ia reușita acțiunilor au o mare contribuție comisiile pentru problemele ideologice, ale activității politice, culturale, de educație socialistă ale comitetelor de partid atunci cînd sînt orientate și sprijinite in activitatea ior. îndrumăm organele de partid să încredințeze sarcina concretă a realizării a- gitației vizuale unor tovarăși cu o bună pregătire politică, dar $1 cu a- numite aptitudini pentru această muncă.Subscriind la un asemenea punct de vedere, ne îndreptăm spre platforma oțelăriei nr. 2. Sînt afișate chemări, grafice etc. Reține însă atenția că lingă fiecare cuptor există un panou, al cărui text invită Ia meditație și atitudine : „Oțelari ! Știați că o cărămidă de magnezită costă cit două kilograme de carne 7“ sau : „Știati că două cărămizi de șa- motă costă cit o pîine T‘în vecini, la secția a II-a a furnalelor de mare capacitate, notăm un alt exemplu care arată că agitația vizuală, pe lingă formele folosite cu bune rezultate, recurge la unele mijloace noi, incercînd. ca s-o numim așa, și o „acțiune profilactică". La vestiarele de la furnalele 7 și 9, de exemplu, în anumite zile dinaintea salariului este afișată lista așa-zișilor „campioni ai nemotivatelor", adică a acelora care sînt pîndiți de primejdia de a absenta a doua zi de Ia program. Maiștrii sau șefii de e- chipă — In bună parte agitatori — trec cu cei vizați pe la panou. Nu 

PE ȘANTIERUL, TERMOCENTRALEI BORZEȘTI II

Recuperarea restanțelor depinde acum de 

îmbunătățirea conlucrării 
dintre constructor și montor

NOUTĂȚI COMERCIALE LA ALBA IULIA

este greu de presupus ce se discută în fața unui asemenea „semnal".După cum am fost informați, aceleași organizații de bază corespondează cu familiile furnaliștilor. In ziua raidului-anchetă erau pregătite plicuri cu antetul combinatului și adresate familiilor prim-topi- torilor Jurca, Hăjdățeanu, Aciobăni- ței, lonescu Lucian, dozatorilor Nico- lae Gros, Andreica, Constantin Preotu — tovarăși care s-au remarcat prin fapte deosebite de muncă. Alte scrisori erau pregătite pentru familiile citorva colegi care nu se țin totdeauna de treabă sau despre care s-a aflat de la școală că nu se interesează de felul curii învață copiii, ori nici nu cunosc măcar pe profesorii lor diriginți.— Ați primit indicații pentru a organiza aceste acțiuni politico- educative ? — îl întrebăm pe maistrul principal Nicolae Mărculescu, secretarul comitetului de partid de la secția II furnale, care ne-a relatat pe larg despre eficienta activităților amintite In rindurile de mal sus.— Am primit o indicație pe care au primit-o toate organizațiile de partid, pe baza documentelor Congresului al XI-lea : să perfecționăm activitatea politico-educativă, să o desfășurăm în forme diverse. în strînsă legătură cu sarcinile noastre de producție și ale muncii de educație comunistă. Multe birouri de partid din combinat au analizat felul în care se face agitația vizuală și au privit critic formele folosite la diferite locuri de muncă; s-au consultat cu membri de partid și au ajuns la unele concluzii in ce privește îmbunătățirea conținutului unor panouri, gazete de perete, organizarea unor forme de activitate noi. Totodată, birourile s-au gîndit mai bine și Ia tovarășii cărora le încredințează sarcina de partid de a se ocupa de diverse forme ale agitației vizuale. Așa s-au născut și formele noi de muncă pe care le-ați văzut. Sînt bune, dar ne gîndim, poate mai găsim și altele, mai bune...Raidul nostru a oferit prilejul să consemnăm și numeroase alte experiențe ale birourilor și comitetelor de partid din județele Sibiu și Hunedoara, care, aidoma altor organe de partid, se ocupă sistematic de organi

timpul de lucru nu este bine folosit, ceea ce influențează negativ ritmul lucrărilor, nivelul productivității muncii constructorilor și montorilor.Numeroase greutăți in realizarea acestui obiectiv creează și proiectantul (I.S.P.E.), care nu asigură la vreme soluții și documentația necesară. La data cînd am fost pe șantier, circa 20 de probleme de proiectare își așteptau rezolvarea : racordul metalic intre canalul de gaze și coșul de fum, pereții antifoc, schema de spălare a cazanelor ș.a. Toate acestea constituiau piedici in calea activității constructorilor și montorilor.Primul grup al noii termocentrale de la Borzești nu va putea fi pus in funcțiune la termen și din lipsa unor uiilaje-cheie, care nu au fost aduse pe șantier nici pînă Ia mijlocul lunii mai. Este vorba despre pompele de alimentare cu apă și a degazorilor, utilaje contractate cu I.C.M. Reșița și, respectiv, I.C.M.A. CIuj-Napoca ; conform contractelor, aceste utilaje trebuiau livrate din vara anului trecut. Lipsesc, de asemenea, de pe șantier oalele de condens, pe care trebuia să le asigure uzina „Vulcan" din Capitală. Fără toate aceste utilaje, termocentrala nu poate fi pusă in funcțiune.— Biroul comitetului județean de partid — ne-a spus tovarășul Radu Manoliu, secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R. — a întocmit, împreună cu Ministerul Energiei Electrice, un grafic amănunțit de execuție a lucrărilor de construcție și montaj. Un secretar al Comitetului municipal de partid Gheorghe Gheorghiu-Dej urmărește zilnic, pe șantier, modul cum se respectă, prevederile stabilite in grafice și angajamentele asumate de către constructori. Totuși, întimpinăm mari greutăți datorită lipsei upor utilaje. De aceea, adresăm și prin intermediul ziarului un apel călduros organizațiilor de partid și colectivelor din aceste întreprinderi de a urgenta realizarea și livrarea acestor utilaje, sprijinind astfel pe constructorii din Borzești în eforturile lor de a pune in funcțiune cit mai repede noua termocentrală.
Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

De curind, la Alba Iulia a (ost organizat de către Ministerul Comerțului Interior și Direcția comercială județeană Alba un concurs de vitrine pe țară, dotat cu premii. La această întrecere au participat 45 decoratori- vitrineri din 9 județe și din municipiul București. Concursul, i- nițiat cu prilejul sărbătoririi a 2 000 de ani de existență a localității Alba Iulia, s-a desfășurat pe bază de tematică. Au fost amenajate 24 vitrine, majoritatea pe bd. Transilvania, cea mai modernă arteră comercială a municipiului. (Ștefan Dinicâ, corespondentul „Scînteii"). 

zarea agitației vizuale ca un instrument important al activității politico- educative. Dar, din păcate, am putut consemna și manifestări de vădit formalism. Să reținem alături de faptele citate în articolele anterioare încă două exemple doar aparent disparate. care converg spre aceleași învățăminte. Prima : gazeta de perete „Cazangiul" din secția cazange- rie a întreprinderii „Independența" din Sibiu a fost ani de zile un punct de atracție mai ales prin „pagina" satirică. Cîtva timp gazeta nu a mai atras în aceeași măsură cititorii. Motivarea ? „S-a îmbolnăvit cel care Se îngrijea de apariția gazetei"/ A doua : tot la „Independența", la o săptămînă după ce s-a realizat un raid cu aparatul de fotografiat pe tema gospodăririi materialelor și suprafețelor de producție (timp in care aspectele criticate au fost remediate), fotografiile n-au ajuns în văzul colectivului, al celor vizați. De ce ? Președintele comitetului sindicatului din întreprindere tocmai încadra în niște șipci cartonul pe care erau lipite fotografiile.— Ce să fac ? Sint singur. Nu le pot face pe toate deodată — se lamenta...Am reținut aceste replici deloc în- tîmplător ; ele reflectă o situație în- tîlnită și în alte locuri, determinată de faptul că unele birouri ale organizațiilor de bază consideră că din moment ce au încredințat unui tovarăș sau altul sarcina să se ocupe de agitația vizuală ele ...și-au îndeplinit datoria. Or, experiența arată — și nu-, meroase fapte consemnate în timpul raidului nostru anchetă au subliniat-o din nou — cit de greșit și simplist este un asemenea punct de vedere. Este cu totul nefiresc ca realizarea agitației vizuale să fie lăsată pe seama unei singure sau a citorva persoane, mai exact, așa cum se mai întâmplă, pe seama unor tovarăși care ...se pricep să facă epigrame, desenează și scriu frumos, citeț. Cum bine se știe, biroul răspunde nemijlocit de conceperea și organizarea agitației vizuale, ca pentru orice altă activitate organizatorică sau politico-educativă întreprinsă în sprijinul bunului mers al producției, al dezvoltării conștiinței socialiste a oamenilor, al încetățenirii normelor de muncă și viață comuniste. Fără a mai aduce

Pentru oaspeții DelteiPentru apropiatul șezon estival, cînd se așteaptă un număr sporit de oaspeți în mirifica Deltă a Dunării, întreprinderea comercială de stat de alimentație publică Tulcea a făcut pregătiri intense, pentru ca unitățile sale să fie cît mai ospitaliere. Toate au fost reamenajate : unele dotate cu mobilier nou, iar altele cu terase larg deschise spre Dunăre. De la tovarășul Florin Iso-ACȚIUNI, MĂSURI ȘI PROGRAME PRIVIND
hrctmla «fe vara a elevilor și studențilorIeri a avut loc la Ministerul Educației și învățămîntului ședința comandamentului central al vacanței — care cuprinde pe toți factorii cu îndatoriri și răspunderi directe in buna organizare și desfășurare a o- dihnei și recreației tineretului studios in timpul vacanțelor școlare și universitare. La ordinea de zi ; analiza stadiului pregătirii vacanței de vară și măsurile ce se impun a fi luate pentru demararea în condiții optime a tuturor acțiunilor cultural- educative, recreative și de muncă patriotică programate pentru lunile de vară.„Vacanta mare" se anunță și de a- ceastă dată bogată și interesantă, in- cluzînd o multitudine de activități instructive și de recreare. Citeva din coordonatele sale principale ne sint relatate de conf. univ. Corneliu Băjenaru, director în Ministerul Educației și învățămîntului.— Vacanta va însemna, in primul rînd. odihnă, împletită firesc și rațional cu activități cultural-educative, cu muncă patriotică de larg interes social, cu mișcare în aer liber. Aș menționa, in această direcție, preocuparea organelor de partid, a comandamentelor central și județene de a asigura diversificarea acțiunilor de vacantă și îmbogățirea conținutului lor educativ, de a cuprinde un număr sporit de copii și tineri. Dezvoltarea rețelei destinate odihnei (colonii, tabere, sate de vacantă etc.), folosirea ei mai eficientă, amenajarea si buna gospodărire a bazelor turistice, a spațiilor de cazare din inter

drept exemple frecventele „mostre" ale unei agitații vizuale, care abundă în generalități, realizată in forme care nu suscită interesul, în mod îndreptățit se pune întrebarea : aflate in văzul tuturor, cum pot rămîne neobservate vreme îndelungată, de către membrii comitetelor, birourilor organizațiilor de bază, de către activiști ai organelor locale de partid care trec zilnic prin fața lor ? Nu este, credem, cazul să insistăm asupra unei anumite lipse a spiritului de observație, ci să subliniem că pe alocuri agitația vizuală este încă greșit socotită o sarcină exclusivă a unor membri ai birourilor de partid sau a unor tovarăși anume desemnați pentru aceasta și nu a tuturor membrilor organelor de partid.Realizarea unei agitații vizuală concrete/mobilizatoare, cu o tematică izvorită din obiectivele cele mai actuale ale fiecărui colectiv trebuie sprijinită de comitetele orășenești, municipale și județene de partid prin analiza critică a conținutului, a calității grafice a unor forme de agitație în vederea înlocuirii celor care șe dovedesc formale, a perfecționării și generalizării celor cu o certă eficiență. Astfel, agitația vizuală va deveni o pirghie tot mai importantă în activitatea organizațiilor de partid de popularizare a documentelor Congresului al XI-lea, pentru mobilizarea oamenilor muncii la înfăptuirea sarcinilor econO- mico-sociale pe anul 1975, a cincinalului înainte de termen.în încheiere, două sugestii notate în carnetul de reporter : 1. în cadrul expozițiilor la care sint prezentate cele mai reușite gazete de perete și satirice, pliante, fotogaze- te, fotoănchete etc., să se selecteze și „eșantioane" de activitate formală, de metode și forme de muncă perimate, astfel încît agitația vizuală să fie combativă și. în propriul laborator de concepție. 2. Poate ar fi util ca în cadrul cabinetelor de științe sociale sau ale muncii politice de masă să se facă, periodic, o pregătire oarecum asemănătoare cu a propagandiștilor acelor tovarăși care au sarcini în acest important domeniu al activității politico-educative.
Raid-anchetâ realizat de 
Constantin MORARU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

fache, directorul întreprinderii, am aflat că pentru sezonul estival '75 au fost școlarizați numeroși ospătari și bufetieri, iar în meniuri au fost incluse noi preparate culinare și de cofetărie. Pentru cei care vor poposi la Tulcea, poarta de intrare în împărăția apelor, stufului și pelicanilor, le sugerăm să rețină numele citorva din unitățile întreprin

nate și localuri de școli vor permite ca aproape o jumătate de milion de preșcolari și elevi să-șl petreacă o parte a vacanței în colonii șl tabere de ia munte sau mare, in locuri pitorești ale țării, in excursii interju- dețene și expediții „Cutezătorii".— în ce cadru se va desfășura munca patriotică a elevilor și studenților în lunile de vară ?— Ca și în anii trecuți, consemnăm prezenta tineretului școlar in agricultură, la acele lucrări unde hărnicia și simțul lor gospodăresc pot reprezenta un real ajutor pentru unitățile agricole. Brigăzi de elevi și stu- denți vor lucra pe șantierele construcțiilor școlare și universitare, pe șantierele naționale și locale ale tineretului. în acest context aș aminti măsura adoptată de ministerul nostru, în consens cu alte ministere e- conomice, prin care, pentru studenții și elevii din unitățile de învăță- mînt cu profil de construcții, instalații, arhitectură, arte plastice, geologie perioada de muncă patriotică pe șantierele de construcții se asimilează cu practica in producție (echivalarea se face o singură dată in timpul școlarității). Beneficiază de această măsură și ceilalți elevi de liceu care efectuează munca patriotică în cadrul profilului de lnvăță- mînt sau al specialității lor. Elevii și studenții din celelalte profile de In- vățămint vor fi antrenați Ia acțiuni de muncă patriotică pe șantierele naționale și locale ale tineretului, în afara programului de practică.

Llvezeni — Valea Jiului

SE APROPIE
RECOLTAREA CEREALELOR 

Toate pregătirile 
trebuie încheiate neintirziatCerealele păioase dau în spic. Nu peste multă vreme va începe recoltatul. Care este stadiul pregătirilor pentru seceriș și depozitarea recoltei ? Din ultimele date centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că, în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, combinele C 12 au fost reparate în proporție de 90 la sută, combinele C 1 și C 3 — 83 la sută, iar presele de balotat paie — 84 la sută. Pe lingă încheierea grabnică a reparării utilajelor, se cere să fie pregătite în cele mai bune condiții și spațiile de depozitare a produselor. Corespondenții noștri relatează despre acțiunile ce se întreprind în această direcție.

DOLJ. Paralel cu executarea lucrărilor agricole de sezon, în unitățile agricole din județul Dolj se repară și se revizuiesc utilajele ce vor fi folosite la recoltarea cerealelor păioase de pe cele circa 140 000 ha. Potrivit ultimelor date centralizate, rezultă că în S.M.A. reparațiile la combinele C 1 și C 2, presele de balotat paie și greble mecanice au fost încheiate, iar combinele C 12 au fost reparate în proporție de 96 la sută. La I.A.S. au fost reparate 86 la sută din combinele C 12, 82 la sută din combinele C 1 și C 3, 81 la sută din presele de balotat și toate celelalte utilaje. Din datele de mai sus rezultă că în S.M.A. mai sînt de reparat citeva combine C 12 (22 bucăți). Această situație se datorește lipsei unor repere, cum ar fi bunăoară rulmenți, axe ambreiaj, dinamuri și demarcare, piese care trebuie livrate grabnic de către unitățile de aprovizionare. Ce garantează că utilajele reparate vor funcționa în bune condiții ? în prezent, la. toate cele 37 S.M.A. din județul 

derii : „Danubiu", „Aida", „Union", „Diana", terasa „Bididia" și cofetăria „Garofița", unde vor beneficia de un popas reconfortant și — sîn- tem asigurați — și de un serviciu pe potrivă.în fotografie : noul edificiu al corpplexului „Danubiu", într-o pitorească așezare pe malul apei căreia îi poartă numele.

— Ce acțiuni mai deosebite sînt prefigurate în programul cultural-e- ducativ și sportiv al vacantei mari ?— Calendarul cuprinde unele manifestări de amploare aflate acum in faza finală, republicană. între acestea aș aminti concursul cultural-artistic al pionierilor și elevilor „România socialistă — țara mea de glorii". a cărui finală va reprezenta de fapt o suită de spectacole cu public sub forma unor montaje muzi- cal-coregrafice, susținute de grupuri vocale, orchestre populare și de muzică ușoară, fanfare, echipe de dansuri populare, de balet și gimnastică etc. O bună parte dintre aceste spectacole vor fi prezentate pe litoral, In cadrul „Serbărilor mării" și al festivalului artistic al pionierilor și elevilor „Litoral ’75". Apoi, festivalul cinecluburilor pionierilor și elevilor cu tema „Vie recunoștință gloriosului partid", concursul de interpretare muzicală „Ciprian Porumbescu" de la Suceava etc.Un element inedit in peisajul a- cestei vacante îl reprezintă taberele organizate de M.E.I. pentru circa 5 000 de elevi care activează în cadrul cercurilor și societăților științifice ale elevilor, in care odihna se va îmbina cu activități susținute cu concursul unor personalități de seamă din domeniul științelor respective. Aceste tabere vor funcționa în cite 2 serii a 14 zile, in lunile iulie și august, și vor avea ca profiluri : fizica, matematica, chimia, biologia, geologia-geografia. literatura română, istoria, desen-arte 

Dolj, utilajele ce vor lua startul la recoltarea păioaselor sînt controlate de comisiile de suprarecepție, formate din specialiști ai trustului județean. Cu acest prilej, se fac ultimele retușări necesare, urmind ca, în maximum o săptămînă, toate mașinile agricole pentru recoltarea gri- nelor să fie gata pentru a intra în lan. „Ritmul intens al reparațiilor — ne spunea ing. Florea Ne- goiță, directorul tehnic al trustului S.M.A. Dolj — nu este în detrimentul calității acestora. în toate secțiile de mecanizare se verifică cu a- tenție starea tehnică a fiecărui utilaj și chiar subansamblu în parte, astfel încît să fie asigurată funcționarea lor ireproșabilă. Demn de relevat e și faptul că odată cu efectuarea reparațiilor se face și instruirea mecanizatorilor, îndeosebi a a- celora care debutează pe combinele C 12. Stațiunile pentru mecanizare au fost înzestrate in acest an cu încă 153 combine C 12, mașini agricole de mare randament, dar care necesită și mecanizatori bine pregătiți. (Nicolae Băbălău).TULCEA. Starea actuală de vegetație a culturilor la cerealele păioase indică un lucru cert : campania de recoltare din vara acestui an va începe mai devreme cu 10—12 zile. Sînt pregătite corespunzător spațiile de depozitare a cerealelor ? „Magaziile existente — ne spunea tov. Aurel Aflat, directorul I.V.C. Tulcea — au fost în mare parte eliberate, des- prăfuite și văruite. Continuăm lucrările urmînd ca, în preajma recoltării, să le dezinfectăm. Există unele îndoieli în ce privește noile capacități. Dacă magazia de 5 000 tone de la Mahmudia ne-a fost predată la termen de către constructor (I.J.C.M.), alte două asemenea spații, cele de la Ostrov și Peceneaga, sînt încă în lucru. Ultimul termen — 31 mai — impune din partea constructorului mobilizarea tuturor forțelor pentru încheierea lucrărilor". Reținem din discuția cu interlocutorul nostru că nu sînt gata pentru a primi producția de cereale a acestui an nici spațiile de depozitare din Baia. Constructorul acestui o- biectiv — Grupul de șantiere Tulcea al T.C.I. Constanța — a tărăgănat nejustificat lucrările. Ca urmare, beneficiarul a primit doar asigurări că lucrările vor fi intensificate. Cel de-al treilea termen, se pare, va fi depășit și el, deși obiectivul din Baia, prin capacitatea sa, ar fl rezolvat, în bună parte, problema spațiilor de depozitare în acest județ. Intrucît recepția definitivă nu s-a făcut nici pină in prezent, rezultă că noul obiectiv va fi practic inutilizabil la întreaga capacitate în acest an. Tocmai de aceea, conducerea unității de construcții amintite trebuie să ia măsuri ferme pentru impulsionarea și terminarea grabnică a lucrărilor. (Nicolae Vasiîe).

plastice, limbi străine (franceza, engleza. germana, rusa).— Tradiționalele înttlniri de vacantă ale copiilor și tinerilor noștri cu colegi din alte țări vor continua, desigur, și în vara aceasta. Ne puteți enumera citeva ?— Tabăra internațională de la Năvodari va găzdui și în această vară copii și tineri din zeci de țări ale lumii cu care țara noastră întreține relații prietenești și de colaborare. Pe bază de schimburi reciproce, o serie de formații artistice ale liceelor noastre — orchestre simfonice, coruri, fanfare — vor participa la competiții muzicale internaționale in Anglia și Austria sau vor vizita Franța și Italia. Elevi de liceu vor participa la tabere internaționale din Anglia și R.F.G....Prima serie de preșcolari se află de acum în... vacanță, în colonii de pe Valea Prahovei. Nu va trece mult și vacanta va intra integral in drepturile sale. Pînă atunci, timpul care a rămas trebuie folosit intens de comandamentele județene ale vacanței — sub îndrumarea organelor locale de partid — pentru terminarea pregătirilor și punerea la punct a tuturor detaliilor de care depinde succesul întregului program ai vacanței de vară. Aceasta a fost și concluzia care a însoțit măsurile concrete adoptate în ședința comandamentului central al vacantei despre care am a- mintit la începutul acestor rînduri.
Florlca DINULESCU

FAPTUL
DIVERS

pă- se
Frumoasa 
căprioarăO frumoasă căprioară durea Murfatlar venise adape din canalul de care trece prin apropiere, tr-o clipă de neatenție sau poate dintr-o tresărire imprudentă, picioarele i-au alunecat și căprioara a căzut in apa adîncă. In timp ce se zbătea neputincioasă, întîmplarea a făcut să treacă pe acolo Gheorghe Savin din Murfatlar. într-o clipă, și-a aruncat hainele de pe el, a sărit in apă, a îmbrățișat căprioara și a scos-o la mal, istovită. Tot în brațe a dus-o pînă acasă, unde i-a dat primele Îngrijiri, după care a anunțat ocolul silvic. Acum, frumoasa căprioară zburdă din nou in lumea ei.

dia

irigații, 
în-

din

zis, 
in— biroul 

lucru. Un ate- 
aparatură. In- 

prin intreprin- 
telefoane, Ire

Atelierul 
directorului

Directorul întreprinderii me
canice de material rulant din 
Craiova. Alexandru Dombi, și-a 
amenajat — sau, mai bine 
și-a transformat 
tr-un atelier de 
lier cu unelte șl 
tre două raiduri 
dere, intre două ......... 
tre două ședințe, printre „pică
turi" și cel mai adesea in tim
pul lui liber, directorul își su
flecă minecile și se apucă vir- 
tos de treabă. Ce fel de treabă ? 
Inovații ! Deunăzi, l-am sur
prins in biroul-atelier lucrind 
de zor la un întrerupător de 
curent alternativ de 200 Amperi, 
pe care pină acum întreprinde
rea îl importa, costind bani 
grei. Directorul este autor (a se 
citi corect — autor, și nu „coau
tor") a peste 30 de inovații, ma
joritatea vizînd înlocuirea unor 
piese din import. Dar pe' nici 
una- din ele n-a încasat un ban. 
De ce ? „Păi, mi le-am trasat 
ca sarcină de serviciu". De 
cind ? „De cînd sînt director 
aici. Adică de vreo 9 ani". Mulți 
inainte !

Scurtătură— De ce treceți peste linia ferată ?— Scurtez din drum, pe puțin un kilometru.— Știți că ați comis o contravenție și sînteți pasibil de o a- mendă de 50 de Iei ?— Unde scrie ?— în lege. Și chiar pe panoul din fața dv.Apoi, contravenientul este Invitat în biroul miliției din gara Satu-Mare. Aici i se dă să răsfoiască un album cu imagini tragice ale celor care au traversat linia ferată. Și ei au vrut să meargă pe scurtătură, dar și-au scurtat, de fapt, viața.
„Ajutați- 
mă!“

mai 
să-i

„Surdomut. Bolnav. Am șapte 
copii. Ajutați-mă". Aceste cu
vinte de milă și compasiune 
erau frumos caligrafiate pe un 
cartonaș pe care îl purta in vă
zul lumii Bucur Drăgoi din 
Ivești—Galați, apelind la „mila 
și îndurarea" călătorilor din ga
ra Craiova. Un trecător, 
puțin „milos", a încercat ... . 
explice că există locuri de munc
ea unde ar putea, cu infirmita
tea lui, să facă ceva cu folos. 
Văzind o reacție suspectă în 
comportarea surdomutului, a 
anunțat miliția. Si miliția a des
coperit precum că numitul 
B.D., om la 47 de ani, în putere, 
nu e nici surd, nici mut, nici 
bolnav, ci un escroc sadea, care 
mai suferise condamnări. De 
altfel, asupra lui au mai fost 
găsite încă o duzină de carto
nașe cu diferite „cuvinte de mi
lă", pentru diferite ocazii. Acum 
a fost din nou condamnat pen
tru cerșetorie. Poate îi va ajuta 
să se dezvețe. Nu ceruse ajutor t

Normatorul 
„normat1*De îndată ce Ion Vlad dîn Tg. Jiu a început să lucreze ca nor- mator la șantierul 4 Vădeni, s-a și simțit mare și tare. Cine ține evidența muncii pe șantier ? El ! Cine poate „ajusta" retribuția oamenilor ? El ! Și uite așa se face că, după cum erau sau nu la „inima" lui Ion Vlad, unii lucrători (foarte puțini) ciștigau mai mult, iar alții (foarte mulți) pierdeau cite 200—300 de lei lunar. Bineînțeles, normatorul ieșea totdeauna in cîștig. După ce și-a făcut suma, s-a transferat la șantierul 5 Bîr- sești. Dar aici a fost imediat depistat de organele de miliție, iar de Ia miliție a ajuns Ia tribunal, sub Învinuirea de fals și uz de fals. Drept care i-a venit și normatorului rîndul să fie „normat". Și a fost. Cu doi ani și jumătate 1
L-ați văzut 
pe Nicușor?

Cu mai bine de o lună în ur
mă, mama lui Nicușor Ghiță, 
din Brăila, i-a dat 12 lei și l-a 
rugat să cumpere lapte și pîi- 
— ■ știa

întil- 
este

ne. De atunci nu se mai 
nimic despre el. Cine l-a 
nit sau jlie unde se află 
rugat să se adreseze organelor 
de miliție sau direct mamei sa
le — Teodora Ghiță, strada Ion 
Călugării nr. 7 bis, Brăila. Ni
cușor este născut la 2 septem
brie 1962. Cind a plecat de aca
să purta uniformă școlară, un 
pulover verde și cămașă in ca
rouri. Atît mama, cit și colegii 
de școală și prietenii de joacă 
il așteaptă pe Nicușor din nou 
in mijlocul lor.

Rubricfl redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Primire la primul ministru al guvernului I Cronica zileiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, joi dimineața, pe Thugan Al Hindawi, ministrul Invățămîntului al Regatului Hașemit al Iordaniei, care face o vizită in tara noastră.In cadrul întrevederii, desfășurată tntr-o atmosferă de prietenie și cordialitate, au fost discutate probleme privind extinderea colaborării și
Întoarcerea din Finlanda 

a delegației P. C. R.Joi după-amiază s-a înapoiat în Capitală delegația Partidului Comunist Român, alcătuită din tovarășii Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele consiliului de conducere, rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", și Dumitru Turcuș, membru al Colegiului Central de Partid, adjunct de șef de secție Ia C.C. al P.C.R., care a participat la
Vizita ministrului afacerilor externe al SuedieiIn cursul zilei de joi au continuat convorbirile oficiale dintre George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Sven Andersson, ministrul afacerilor externe al Suediei, consacrate dezvoltării relațiilor bi- îattjrvile și unor probleme internaționale de interes comun.Au participat oficialitățile române și suedeze prezente la precedentele convorbiri.
Secretarul de stat pentru afacerile externe al Republicii 

Sau Marino va face o vizită oficială în RomâniaLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, secretarul de stat pentru afacerile externe
Au îndeplinit cincinalul

• Colectivele de muncă din unitățile economice ale sectorului 7 din Capitală au raportat ieri, 22 mai a.c., îndeplinirea sarcinilor de producție ale actualului cincinal, cu un avans de 223 zile. In această perioadă, industria sectorului a realizat un ritm mediu de creștere a producției de 13,4 la sută, față de 7 la sută, cit era prevăzut, producția din acest an fiind de cLuă ori; mai mare deeit cea din anul 1970. Aproape B0 la sută din sporurile de producție au fost obținute pe seama creșterii productivității muncii și devansării investițiilor. La realizarea acestui important succes o contribuție deosebită au adus-o o serie de unități, printre care I.C.T.B., „Semănătoarea", „I.R.E.M.O.A.S.", întreprinderea de mașini electrice, „E- lectrotehnica", I.U.P.S., întreprinderea de țigarete, „Electrecord", „Nufărul" ș.a.într-o telegramă adresată cu a- cest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, se arată : „In prezent, ne angajăm să depunem toate eforturile, întreaga e- nergie creatoare, tot talentul și priceperea, să ne îmbunătățim continuu stilul și metodele de muncă pentru a ne spori contribuția la ridicarea patriei noastre pe cele
VERIFICAREA TEHNICĂ 
A AUTOVEHICULELOR 
obligație strictă pentru creșterea 

siguranței circulației rutiereîn aceeași zi în care autospeciala 31-CT-5919 ieșise de la unitatea auto- service a cooperativei „Tehnocasnica" din Brăila cu dovada de efectuare a verificării tehnice anuale, un echipaj al miliției a depistat-o circulînd cu defecțiuni inadmisibile la sistemele de frinare și semnalizare. In timp ce mergea pe strada „1 Mai" din Galați, de la autocamionul 21-GL-3690 a sărit o roată din fuze- tă și a lovit grav pe un trecător de pe trotuar...Sint două exemple din multe altele, care readuc în atenție una din acțiunile de cea mai mare importanță economică și socială ale traficului rutier : verificarea tehnică anuală a autovehiculelor. în legătură cu a- ceastă acțiune care trebuie încheiată pînă la data de 1 iunie, colonelul Victor Beda, șeful Direcției circulație din Inspectoratul General al Miliției, ne-a informat că din sondajele și controalele făcute de organele de miliție in București și în toate județele țării rezultă că pînă la data de 20 mai a fost efectuată verificarea tehnică la circa 80 la sută din numărul total al autovehiculelor proprietate de stat și personală. Din păcate, aceleași sondaje și controale au scos la iveală destule cazuri de superficialitate și lipsă de răspundere, de abateri grave de la prevederile legale privind verificarea tehnică a- nuală a autovehiculelor. Astfel, în unele unități de transport ale Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor (în special, in întreprinderile de lucrări hidrotehnice), ale Ministerului Sănătății, Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei și Ministerului Industriei Metalurgice n-au fost numite din timp comisii care să răspundă de această acțiune, nu s-a întocmit o planificare judicioasă a autovehiculelor pentru verificarea tehnică și nici măcar nu s-au procurat din timp ecusoanele sau fișele și dovezile necesare pentru atestarea verificării. La rîndul lor, unități specializate în reparații, cu pretenții mari și clientelă multă, cum ar fi „Ciclop" din București, întreprinderea de reparații auto Tecuci, Autoservice- ..Dacia" din București și altele, au efectuat unele verificări tehnice de mîntuială, iar o serie de garaje. unități ale cooperației meșteșugărești sau întreprinderi de gospodărie comunală au neglijat operații 

cooperării bilaterale fn domeniile economic, tehnico-știlnțlfic și al în- vățămîntului.La primire a participat tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și Invățămîntului.A luat parte Hani Khasawneh, ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei la București.

lucrările celui de-al XVII-Iea Congres al Partidului Comunist Finlandez.Delegația a fost salutată la sosire de tovarășii Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Alexandru Szabo, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
(Agerpres)

în aceeași zi. la Ministerul Afacerilor Externe a avut loc schimbul instrumentelor de ratificare a Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Suedia.Schimbul instrumentelor de ratificare a fost efectuat din partea română de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea suedeză de ambasadorul acestei țări la București, Curt Leijon. (Agerpres)

al Republicii San Marino, Gian Luigi Berti, va face o vizită oficială in țara noastră, in perioada 30 mai — 2 iunie 1975.

mai înalte culmi ale progresului și civilizației comuniste".• Colectivul întreprinderii mecanice Mirșa, din județul Sibiu, a raportat, la 20 mai, îndeplinirea integrală a sarcinilor inițiale ale actualului cincinal. Cu acest prilej, colectivul acestei unități industriale a adresat C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă in care se spune : „Satisfacția noastră este cu atît mai mare, cu cit încununează intr-un chip fericit eforturile care au urmat vizitei dumneavoastră la Mirșa, In zilele de debut ale cincinalului. Materializind la fiecare loc de muncă, în activitatea noastră de zi cu zi, indicațiile dumneavoastră, avem astăzi bucuria de a prelimina obținerea, pînă la sfîrși- tul anului, a unei producții suplimentare în valoare de 2,3 miliarde lei. întregul spor pe care îl realizăm se concretizează în autobasculante Diesel de mare tonaj, peste 2 000 de asemenea mașini urmind a fi livrate suplimentar beneficiarilor noștri interni și externi1!.De asemenea, o altă întreprindere din județul Sibiu — „Emailul roșu" Mediaș — anunță îndeplinirea sarcinilor actualului cincinal la producția globală.

aparent minore (garnituri, racorduri și alte piese, mai ales la sistemele de frinare), dar care constituie un pericol real pentru siguranța circulației. De asemenea, nu toate unitățile autoservice se îngrijesc de înlăturarea surselor de poluare a străzii, de verificarea cantității de oxid de carbon sau fum din gazele de eșapare, de nivelul zgomotului produs de autovehicule.în multe cazuri, calitatea necorespunzătoare a verificărilor tehnice anuale se datorește și faptului că unitățile care efectuează aceste operațiuni nu dispun de toate piesele de schimb necesare pentru înlocuirea celor cu uzuri pronunțate. Din această cauză, o serie de defecțiuni rămin numai în fază de constatare, remedierile neputind fi efectuate pe loc sau la timp. în această problemă, cuvîntul hotărîtor il au întreprinderile producătoare. Ne- avînd încotro, unele unități de reparații recondiționează piese sau improvizează, se aprovizionează cu lichid de frină sau cu unele piese produse de diverse cooperative, fără ca acestea să le realizeze la nivelul standardelor in vigoare.— Intrucît au mai rămas puține zile pină la încheierea verificării tehnice anuale a autovehiculelor — ne spune interlocutorul nostru — este necesar ca toți cei care execută aceste operațiuni să dea dovadă de exigență și să nu atesteze nici un autovehicul fără o atentă verificare și înlăturare a tuturor defecțiunilor constatate. Factorii de răspundere din unitățile de stat și cooperatiste deținătoare de autovehicule sint chemați să vegheze și să controleze modul în care se face verificarea acestora. Nimănui nu-i este îngăduit să mențină în exploatare autovehicule cu defecțiuni tehnice, care duc la consumuri exagerate de combustibil, rămin în pană pe trasee sau din pricina cărora se produc accidente de circulație, unele cu consecințe dintre cele mai grave. Totodată, este de subliniat faptul că verificarea tehnică nu trebuie considerată, practic, încheiată Ia data de 1 iunie. Ea trebuie să constituie o preocupare permanentă din partea tuturor deținătorilor de autovehicule.
Petre BUZOIANU

Joi dimineață a părăsit Capitala delegația din Republica Coasta de Fildeș, condusă de Paul Gui Dibo, ministru secretar de stat ai minelor, care, Ia invitația Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, a făcut o vizită iii țara noastră.
★La București au continuat lucrările seminarului bilateral organizat de Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Mișcarea Internațională a Tineretului și Studenților pentru Națiunile Unite pe tema „Tineretul, dezvoltarea națională și Națiunile Unite". Au fost prezentate referate introductive din partea delegațiilor U.A.S.C.R. și I.S.M.U.N.Participanții au evidențiat necesitatea sporirii aportului tineretului și studenților, alături de largi forțe progresiste, In cadrul eforturilor proprii ale popoarelor, la lupta pentru lichidarea subdezvoltării, a înapoierii economice și culturale, pentru abolirea politicii imperialiste de forță și dictat, de exploatare a altor națiuni, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale. de a-și decide, în mod liber și suveran, destinele, calea dezvoltării economico-sociale.
★Cu prilejul Zilei culturii și presei bulgare, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București, Ivan Abagiev, a organizat, joi după-amiază, o conferință de presă.
★La București a avut loc. joi la a- miază, semnarea înțelegerii de colaborare între Uniunea artiștilor plastici din Republica Socialistă România și Comitetul cehoslovac al uniunilor de artiști plastici, pe anii 1975, 1976 și 1977 — realizată în baza Acordului cultural dintre România și Cehoslovacia.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Argentina, la Casa de cultură a Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea a avut loc, joi, o seară culturală.La manifestare au fost prezenți loan Botar, secretar general al Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Consiliului Culturii și Educației Socialiste, alți oameni de artă și cultură, un numeros public.A participat, de asemenea, Gaspar Luciano Taboada, însărcinat cu afaceri ad-interim al Argentinei la București.
★Joi dimineață s-au deschis la Cluj- Napoca lucrările celui de-al 3-lea Simpozion internațional „Utilizarea radioizotopilor în gastroenterologie", organizat de Clinica medicală nr. 3 a I.M.F., Comitetul de Stat pentru E- nergia Nucleară și filiala din localitate a U.S.S.M. Participă peste 200 de cercetători și practicieni — medici, biologi, fizicieni — din domeniul a- plicării radioizotopilor în medicină, din țara noastră și din alte 18 țări.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. Octavian Fodor, rectorul I.M.F. din Cltjj-Napoca, președintele comitetului de organizare.Participanții la această reuniune au fost salutați de prof. univ.. Radu Păun, ministrul sănătății, prof. univ. Aurel Negucioiu, vicepreședinte al Consiliului popular al județului Cluj, și de prof. univ. D. Baciu, din partea Filialei CIuj-Napoca a U.S.S.M.
♦în cadrul manifestărilor prilejuite de „Săptămîna Republicii Federale Germania" se înscrie și turneul pe care îl întreprinde în țara noastră Teatrul din Koln. Joi seara, în sala mare a Teatrului Național „I.L. Ca- ragiale", colectivul oaspete a prezentat un spectacol de gală cu piesa „Fecioara din Orleans" de Schiller, in regia lui Hansgunther Heyme.în asistență se aflau Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Dina Cocea, vicepreședinte al Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale. alți oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Erwin Wickert, ambasadorul R.F. Germania la București, alți membri ai corpului diplomatic.La sfîrșitul spectacolului, artiștilor oaspeți le-au fost oferite flori.(Agerpres)
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PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoalâ
17,00 Telex,
17,03 Emisiune in limba germană.
18,50 Tragerea Loto.
19.00 Apulum — istorie șt contem

poraneitate. Documentar TV.
19,20 1001 de seri : Frak și pisicile. 
19.30 Telejurnal.
20.00 Telecinemateca : „Mlhai Vi

teazul" (seria a n-a) — 
„Unirea".

21.45 Reflexe. Moment coregrafie
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL H .JE

17,20 Telex.
17,35 File de dicționar
19,30 Telejurnal.
20,00 Biblioteca pentru totl : N. D.

Cocea.
20.45 Cîntecele primăverii.
21,20 Viața economică a Capitalei 

• Bunuri de larg consum 
pentru populația Capitalei.

21,35 Telex.
21,40 Film serial : ..Kojak-.

„ALBA IULIA - LEAGĂN 
AL UNIRII"în cadrul amplelor manifestări prilejuite de împlinirea a 375 de ani de la unirea țărilor române sub Mihai Viteazul și a 2 000 de ani de la atestarea documentară a localității Alba Iulia, pionierii din această localitate au inițiat ștafeta-album „Alba Iulia — leagăn al Unirii". Pornind din Capitală, albumul a străbătut traseul Ploiești — Buzău — Roman — Iași — Suceava — Brașov — Prejmer — Făgăraș — Șelimbăr — Sebeș — Mirăslău — Gorăs- lău — Cluj-Napoca — Turda, aflîndu-se acum la capătul itinerarului său. în paginile albumului sint reunite hărți, documente, fotografii referitoare la personalitatea marelui voievod sau inspirate din acțiunile pionierești de ocrotire și îngrijire a monumentelor istorice. Albumul va fi oferit de purtătorii

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru amabilele feli
citări și bunele urări pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le adre
seze cu prilejul Zilei naționale a Norvegiei.

OLAV
Regele Norvegiei

MITINGURI CONSACRATE 
VICTORIEI ISTORICE 

A POPORULUI VIETNAMEZ
LA CRAIOVA

Joi după-amiază, la clubul întreprinderii „Electroputere" din localitate a avut loc un miting consacrat istoricei victorii a poporului vietnamez împotriva forțelor reacționare interne și intervenției imperialismului american și împlinirii a 85 de ani de la nașterea președintelui Ho Și Min. Au participat oameni ai muncii din întreprindere și de la alte unități e- conomice din municipiul Craiova, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Au luat parte, de asemenea, Nguyen Thanh Ha. ambasadorul Republicii Democrate Vietnam în țara noastră, Vuong Thanh Sy, secretar al Ambasadei Republicii Vietnamului de Sud, alți diplomați vietnamezi reprezen- tînd cele două ambasade.Au luat cuvîntul, cu acest prilej, prof. univ. dr. Nicola Tiberiu, vicepreședinte al Consiliului județean Dolj al Frontului Unității Socialiste, rectorul Universității din Craiova, Victoria Bistriceanu, prim-secretar al Comitetului județean Dolj al U.T.C., și Ion Oacă, muncitor la fabrica de aparataj electric. Vorbitorii au arătat că, alături de întregul nostru popor, oamenii muncii din județul Dolj, toți cetățenii din municipiul Craiova au primit cu bucurie știrea marii victorii a poporului vietnamez, victorie care a dovedit, o dată în plus, că nu poate fi înfrînt un popor hotărît să lupte pînă la capăt pentru libertatea și independenta sa.în cuvîntul său, Nguyen Thanh Ha, ambasadorul Republicii Democrate Vietnam, a arătat că victoria poporului vietnamez, credincios ideilor președintelui Ho Și Min, este o victorie comună a țărilor socialiste frățești, a țărilor iubitoare de pace și dreptate, „în mod deosebit exprimăm recunoștința noastră fată de partidul și guvernul român, în frunte cu stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu, față de poporul frate român cară au sprijinit, pe multiple planuri, poporul nostru pînă la victoria deplină — a spus el. Sîntem convinși — așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — că și in viitor ne vom bucura de același sprijin frățesc în opera de reconstrucție a țării, că vor continua să se întărească solidaritatea și conlucrarea între popoarele noastre prietene." (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru 24, 25 șl 26 
mat In tară: Cerul va fl temporar no- 
ros. Se vor semnala ploi locale de scur
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POLO.

După un meci spectaculos, România - Olanda 4-2în cea de-a treia zi a turneului internațional „Cupa București", spectatorii prezenți în tribunele de la bazinul Dinamo au asistat la un meci România — Olanda cu multe faze palpitante, cîștigat pînă la urmă de polo- iștii noștri cu 4—2 (0—1, 1—1, 2—0, 1—0). Aceștia fuseseră conduși ca scor vreme dd două reprize, deși a- vuseseră bune prilejuri de a înscrie. La jumătatea meciului echipa noastră nu marcase decît un punct (gol spectaculos, realizat de Viorel Rus) 1
BASCHET:

Tragerea la sorti pentru turneul final 
al campionatului european

® Echipa României în grupa cu formațiile Greciei, 
Spaniei și BulgarieiPrimele patru clasate în turneul preliminar de la Hagen — echipele Greciei, României, Poloniei și Olandei — s-au calificat pentru faza finală a campionatului european de baschet masculin (Iugoslavia, 7—15 iunie a.c.).Ieri, la Hagen a avut loc tragerea la sorți pentru cele trei grupe ale turneului final. Reprezentativa României a fost repartizată în grupa C și va juca la Rijeka, in următoarea ordine : cu Grecia (la 7 iunie), cu Spania (la 8 iunie), cu Bulgaria (la 9 iunie). Iată și componența celorlalte două serii : grupa A (la Split) : Iugoslavia, Italia, Turcia, Olanda ; grupa B : (la Karlovac) : U.R.S.S., Cehoslovacia, Israel, Polonia.

cravatelor roșii cu tricolor Muzeului Unirii din Alba Iulia.
CENACLUL 

UMORIȘTILORîn capitala „umorului românesc" — Vaslui — cenaclul u- moriștilor al Asociației scriitorilor din București a organizat o serie de șezători literare. Grupul de scriitori, actori și graficieni, printre care Valentin Silvestru, Alexandru Miro- dan, Marin Sorescu, Vasile Bă- ran, Dumitru Solomon, Nicuță Tănase și alții, s-a întîlnit, la Casa de cultură a sindicatelor, întreprinderea de prelucrare a lemnului, Liceul nr. 1, în alte instituții din oraș, cu muncitori, intelectuali și elevi. De asemenea, in comunele Vetrișoaia și Fălciu au avut loc șezători, la care au participat țărani cooperatori, mecanizatori, lucrători din I.A.S. (Crăciun Lăluci).

LA GALATI

La Combinatul siderurgic Galați a avut loc, joi după-amiază, un miting dedicat sărbătoririi marii victorii a poporului vietnamez și celei de-a 85-a aniversări a zilei de naștere a președintelui Ho Și Min. La miting au luat parte numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni de pe marea platformă industrială, tineri vietnamezi care se pregătesc în cadrul centrului universitar Galați.Au participat, de asemenea, Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud, Vu Huu Loan, consilier al ambasadei R. D. Vietnam, membri ai celor două ambasade.La miting au luat cuvîntul Gheor- ghe Moca, secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., vicepreședinte al consiliului județean al Frontului Unității Socialiste, Emil Ciuntu, prim-secretar al Comitetului județean Galați al U.T.C., și maistrul oțelar Constantin Văduva, care au adresat, în numele cetățenilor din județul Galați, cele mai calde felicitări bravului popor vietnamez. Vorbitorii și-au exprimat convingerea că, In noile condiții, relațiile de frățească prietenie și colaborare dintre poporul român și poporul vietnamez se vor dezvolta neîncetat, în avantajul reciproc, în folosul cauzei independenței și libertății.Mulțumind în numele celor două ambasade vietnameze pentru organizarea manifestării, Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud, a arătat că marea victorie a poporului vietnamez a creat condiții favorabile pentru dezvoltarea multilaterală a celor două zone ale Vietnamului, deschizînd per-1 spective strălucite pentru construirea unui Vietnam pașnic, reunificat, independent, democratic și prosper. „în aceste zile istorice și sărbătorești și cu prilejul celei de-a 85-a aniversări de la nașterea marelui președinte Ho Și Min — a spus ambasadorul — ne exprimăm încă o dată recunoștința noastră profundă față de Partidul Comunist Român, față de guvernul și poporul frate român, care ne-au acordat ajutorul și sprijinul lor". (Agerpres)
tă durată, mai frecvente In Jumătatea 
de nord-vest a țării. VInt potrivit. Mi
nimele vor fi cuprinse între 7 si 17 
grade, iar temperaturile maxime Intre 
18 șl 28 grade, mal ridicate în sud-est. 
în București : Cer temporar noros. 
Ploaie de scurtă durată în cursul după- 
amiezil. Vlnt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

însă, din repriza a treia — pe parcursul căreia românii au jucat foarte bine — echipa noastră și-a fructificat atacurile înscriind de trei ori pînă la sfîrșitul partidei prin Nasta- siu (2) și Cornel Rus.în celelalte meciuri : Iugoslavia — România (juniori) 9—3 și R.S.S. U- craineană — Bulgaria 7—6. Azi, de la ora 16, vor avea loc jocurile : România — România (juniori) ; O- landa — Bulgaria ; Iugoslavia — R.S.S. Ucraineană.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica pentru turneul final (locurile 1—6), iar următoarele două vor evolua în turneul pentru locurile 7—12. Ambele turnee se vor desfășura, intra 11 și 15 iunie, la Belgrad. *în turneul internațional feminin de la Bratislava, campioana României, echipa I.E.F.S. București, a obținut două victorii. Baschetbalistele românce au întrecut cu scorul de 68—63 (37—33) selecționata de junioare a Cehoslovaciei și au dispus cu 80—74 (după prelungiri) de formația iugoslavă Vojvodina Novi Sad.
„TINEREȚE - 

RĂSPUNDERE"în liceele și școlile profesionale din municipiile Piatra Neamț și Roman are loc o suită de manifestări cultural-edu-
CARNET
CULTURALcative de masă, cu participarea actualei promoții de absolvenți, acțiuni care se desfășoară sub genericul „Tinerețe — răspundere". Cu acest prilej au loc întîlniri între vechi membri ai partidului și tinerii absolvenți, spectacole cultural-artistice prezentate de noua promoție, vernisajele unor expoziții de grafi

cuba „Chemarea la Congres" 
dinamizează energiile poporului

Primul Congres al Partidului Comunist din Cuba, eveniment de o însemnătate deosebită în viața întregului popor cubanez, va avea loc, după cum s-a anunțat oficial, în luna decembrie a acestui an. în acest scop, Biroul Politic al C.C. al P.C. din Cuba a hotărît constituirea unei comisii de pregătiră a lucrărilor, condusă de Fidel Castro, prim-secretar al Comitetului Central. După cum se arăta în documentul intitulat .„Chemare la Congres", publicat recent de presa cubaneză, comisia va conduce toate activitățils legate de pregătirea congresului, va orienta elaborarea documentelor ce vor fi supuse spre dezbatere membrilor partidului și, de la caz Ia caz, întregului popor, înainte de a fi analizate șl aprobate de cel mai înalt forum al comuniștilor — congresul.Incepînd din luna aprilie, se organizează adunări de dări de seamă și alegeri in organizațiile de partid, precum și de alegere a delegaților la congres.în „Chemarea la Congres" se arată că pe ordinea de zi a congresului vor figura analiza activității desfășurate de partid și popor în anii de luptă intensă pentru apărarea revoluției și așezarea bazelor construcției socialiste, elaborarea platformei activității viitoare pe plan intern și extern, aprobarea Statutului partidului, examinarea proiectului Constituției socialiste a tării, stabilirea normelor de organizare și conducere a economiei naționale, elaborarea liniei de acțiune a organelor puterii populare, adoptarea principalelor directive pentru anii viitori în domeniile politic, economic și social și alegerea organelor conducătoare ale partidului. După

cum se vede, o ordine de zi extrem de bogată, care ilustrează preocupările și opțiunile fundamentala ale poporului cubanez, hotărîrea sa fermă de a desăvîrși procesul revoluționar și construcția vieții noi sub conducerea puternicului detașament al comuniștilor.La chemarea conducerii partidului, comuniștii, întregul popor muncitor iau parte la acțiunile de pregătire a congresului, încă de la începutul anului — care a și primit denumirea de „A- nul primului Congres"
CORESPONDENTA 

DIN HAVANA

— clasa muncitoare, toți oamenii muncii cubanezi s-au angajat să întîmpine istoricul eveniment cu succese cît mai mari în toate domeniile. în cinstea congresului se desfășoară o largă și însuflețită întrecere socialistă, care a cuprins toate sectoarele de activitate. Informațiile despre îndeplinirea și depășirea sistematică a sarcinilor de producție, despre noi măsuri șl Inițiative pentru o mai bună organizare a muncii și o mai rațională folosire a resurselor u- mane șl materiale în industrie, agricultură, construcțiî, învăță- mînt conturează de pe acum tabloul unui puternic avînt în muncă. Deviza „Să realizăm o zafra (campania de recoltare șl prelucrare a trestiei de zahăr) Ia înălțimea primului Congres" mobilizează zeci de mii de oameni ai muncii pe plantații și în fabricile de zahăr în vederea obținerii unor recolte la nivelul anilor anteriori, în pofida secetei din acest an. Eforturi susținute se depun

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
VOLEI t Campionatele 

balcaniceîn ziua a treia a campionatelor balcanice de volei, care se desfășoară la Atena, reprezentativa masculină a României a întîlnit formația Greciei. Voleibaliștii români au repurtat victoria cu scorul de 3—1 (15—5, 15—9, 8—15, 15—9). Echipa feminină a avut zi liberă.Celelalte partide disputate s-au încheiat cu următoarele rezultate : Iugoslavia—Albania (masculin) 3—0 (15—3, 15—5, 15—12) ; Iugoslavia—Albania (feminin) 3—1 (10—15, 15— 6, 15—3, 15—4) ; Bulgaria—Grecia (feminin) 3—0 (15—2, 15—1, 15—2).
C.I.O. a decis excluderea 

Rhodesiei din mișcarea 
olimpicăLAUSANNE 22 (Agerpres). — La Lausanne au continuat lucrările celei de-a 76-a sesiuni a Comitetului internațional olimpic. Participanții au adoptat in unanimitate raportul prezentat de Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de vară de la Montreal, exprimîndu-și deplina încredere în organizatorii canadieni.în ședința de joi. Comitetul internațional olimpic a decis excluderea Rhodesiei din mișcarea olimpică, ca urmare a raportului comisiei de anchetă privind segregația rasială in această țară.

TENISTurneul internațional de tenîs de la Hamburg a programat partidele optimilor de finală ale probei de simplu bărbați. Jucătorul român Uie Năstase s-a calificat pentru „sferturi", învingînd cu 7—5, 6—1 pe Brian Gottfried (S.U.A.).în concursul feminin, Heiga Masthoff a întrecut-o cu 6—1, 6—1 pe Virginia Ruzici.
că și pictură realizate de tlevi, simpozioane, întîlniri cu muncitori etc. (Ion Manea).

ASOCIAȚIA 
PLASTICIENILOR 

AMATORILa Bacău a fost înființată asociația artiștilor plastici amatori. Cei peste 40 de membri fondatori — muncitori, ingineri, medici, gospodine etc. — și-au propus prin programul adoptat să sprijine și să stimuleze activitatea de creație a tuturor plasticienilor amatori din județ. Asociația iși desfășoară activitatea pe 5 secții : pictură, sculptură, grafică și scenografie, ceramică și artă decorativă. Ca primă manifestare, plasticienil au organizat o interesantă expoziție care cuprinde cele mai re

în sectorul construcțiilor de obiective economice — ramură care înregistrează dezvoltarea cea mai dinamică. în primele luni ale anului au fost puse în funcțiune, cu mult înainte de termen, un șir de Importante obiective; colectivele de constructori s-au angajat să predea cu cel puțin o lună înainte de termen obiectivele la care lucrează în prezent, în așa fel Incit întregul sector să-și îndeplinească planul anual în 11 luni. ■Minerii de la Ma- tahambre, Moa sau Nicaro, constructorii de nave, lucrătorii din porturile Havana, Santiago de Cuba, Cienfuegos sau Nueva Gerona, pescarii, lucrătorii de la marile complexe agrozootehnice răspund devizei „Maî mult, mai repede, mai bine", cu dorința de a tntîmpina congresul comuniștilor cu realizări în muncă cît mai substanțiale.Paralel eu eforturile în domeniul economic, pe planul vieții politice interne se remarcă preocuparea pentru lărgirea democrației socialiste, prin atragerea maselor la conducerea treburilor obștești, pentru educarea noii generații în spiritul exigențelor sporite pe care le Impune edificarea socialismului.în procesul pregătirii marelui forum se consolidează unitatea oamenilor muncii de la orașe șl sate în jurul partidului, întregul popor manifes- tîndu-și hotărîrea de a depune o activitate calitativ superioară în toate sectoarele pentru a crea condiții optime realizării cu succes a hotărîrilor primului Congrqs al comuniștilor cubanezi, care va marca intrarea Cubei într-o nouă etapă a construirii vieții noi, socialiste.
Mihai FABIAN

în ultimele două Dartide ale optimilor de finală, Vilas (Argentina) a cîștigat cu 2—6, 6—3, 6—3 în fața lui Gisbert (Spania), iar Orantes (Spania) l-a eliminat cu 7—6, 6—1 pe Cornejo (Chile). în sferturile de finală, Ilie Năstase îl va întîlni pa Roger Taylor.
CICLISM t S-a încheiat 

„Cursa păcii"Cea de-a 28-a ediție a competiției cicliste „Cursa păcii", desfășurată în 13 etape, pe un traseu în lungime de 1930 km, s-a încheiat la Varșovia cu victoria rutierului polonez Ryszard Szurkowski, care reușește performanța de a-și înscrie pentru a 4-a oară numele In palmaresul acestei tradiționale întreceri sportive. în clasamentul final Szurkowski a fost urmat de Hartnick (R.D.G.) la 46”. Pikkus (U.R.S.S.) - la 1’04”.Dintre cicliștii români, primul s-a clasat Ion Cojocaru, pe locul 24, Ia 10’50”. Pe echipe, locul întîi a fost ocupat de selecționata U.R.S.S., urmată de R. D. Germană Ia 8’39”, Cehoslovacia la 10’43” și Polonia la 11’44”. Formația României s-a clasat pe locul 10, la 35’11”.Ultima etapă, Lodz—Varșovia (176 km), a revenit Ia sprint sportivului sovietic Valeri Lihaciov, cu timpul de 3h 48’48”. în același timp au sosit I. Cojocaru, V. Hoța, E. Dulgheru, N. Gavrilă și V. Pascale.
Anglia—Țara Galilor 2—2Campionatul interbritanic de fotbal a programat pe stadionul „Wembley" din Londra întîlnirea dintre selecționatele Angliei și Tării Galilor. Deși a condus cu 1—0 la pauză, prin golul înscris de debutantul David Johnson, echipa engleză a trebuit să se mulțumească în final cu un rezultat de egalitate : 2—2.

prezentative lucrări realizate în ultima vreme. (Gheorghe Baltă).
„ZIUA OIERILOR’La Novaci, pitoreasca așezare gorjeană de la poalele Parîn- gului, a avut Ioc tradiționala sărbătoare păstorească prilejuită de urcatul oilor la munte. Și în acest an „Ziua oierilor" a constituit un neuitat moment de destindere și agrement, pentru cei peste 10 000 oameni ai muncii veniți din multe județe ale țării. în cadrul manifestărilor au fost organizate expoziții de artă folclorică, o paradă a portului popular, programe cultural-artistice. De un succes aparte s-a bucurat montajul muzical-coregrafic „Pe plai mîn- dru novăcean", prezentat de formația casei de cultură din localitate. (Dumitru Prună).
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Aleksandar Grlicikov,

secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului C. C. al U.C. I

în zilele de 20—22 mai s-au desfășurat, la Moscova, lucrările sesiunii a VIII-a a Comisiei interguver- namentale româno-sovietice de colaborare economică. Delegația română a fost condusă de Gheorghe Radulescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, iar delegația sovietică — de M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții sovietice în comisie.Comisia a analizat activitatea desfășurată de la precedenta sesiune, re- levind cu satisfacție că s-au înregistrat rezultate pozitive în dezvoltarea și diversificarea colaborării și cooperării economice.în timpul sesiunii comisiei au fost semnate convențiile privind specializarea în producție și livrările reciproce de produse chimice și medicamente, cooperarea în producția de mașini-unelte de găurit radiale, precum și colaborarea în crearea unor instalații pentru vehicularea și filtrarea fină a lichidelor de răcire- ungere la mașinile-unelte.în cursul sesiunii s-a relevat că dezvoltarea colaborării și cooperării economice se reflectă în creșterea continuă a schimburilor reciproce de mărfuri între cele două țări. Astfel, protocolul comercial pe anul 1973 prevede o creștere însemnată față de realizările anului 1974. Cele două părfi au convenit ca organizațiile de . comerț exterior din cele două țări, împreună cu ministerele producătoare, să continue activitatea găsirea de noi posibilități de lărgire a schimburilor de mărfuri România și U.R.S.S. pe anulîn baza rezultatelor obținute pină în prezent și a analizei efectuate în cursul actualei sesiuni a comisiei, a

fost adoptat programul de lucru în continuare pentru finalizarea de către ministerele de ramură și organele centrale de resort a acțiunilor de colaborare, cooperare și specializare în producție, aflate în curs de examinare și care se referă mai ales la domeniile construcțiilor de mașini grele, energetice și de transport, mașinilor-unelte, industriei tehnice.în cursul actualei sesiuni nalizat stadiul lucrărilor coordonarea planurilor de dezvoltare a economiilor naționale ale Republicii Socialiste România și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste pe perioada 1976—1980. A fost relevat faptul că organele centrale de planificare din cele două țări au desfășurat o activitate laborioasă, care trebuie continuată, pentru definitivarea acțiunilor de colaborare și a volumului schimburilor reciproce pe perioada 1976—1980. S-a convenit să se continue lucrările pentru găsirea de noi posibilități pentru colaborare, în vederea obținerii unei creșteri maximale a volumului schimburilor reciproce de mărfuri în perioada 1976—1980, comparativ cu nivelul atins în actualul cincinal, în special în domeniile construcției de mașini, industriei chimice' și lor de larg consum.Lucrările sesiunii s-au într-o atmosferă cordială, nie și deplină înțelegere.

electro-s-a a-privind

al bunuri-
pentruîntre 1975.

desfășurat de priete- La lucrări a participat, de asemenea, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus.Protocolul încheiat cu acest_ prilej a fost semnat din partea română de Gheorghe Radulescu, iar din partea sovietică de M. A. Leseciko.
SESIUNEA COMISIEI MIXTE ROMÂNO-BRAZILIENEA-

REPUBLICA VIETNAMULUI DE SUD

Formarea noilor organe ale puteriiSAIGON „ORAȘUL HO ȘI MIN" 22 (Agerpres). — în toate centrele administrative ale Vietnamului de sud au fost formate noile organe ale puterii, care au trecut la lichidarea în toate • domeniile a urmărilor nefastei administrații din vremea fostului regim antidemocratic de la Saigon. Aceste noi organe acordă o atenție deosebită asigurării aprovizionării ritmice a populației cu mărfuri alimentare și îmbunătățirii situației materiale a păturilor celor mai nevoiașe. La Saigon „Orașul Ho Și Min", oraș cu circa 3,5 milioane de locuitori, au fost înființate puncte de distribuire a orezului și a altor produse, se efectu-

ează Înregistrarea șomerilor, a familiilor cu multi copii, precum și a persoanelor lipsite de susținători. Măsuri ferme sînt adoptate in vederea menținerii ordinii publice, la chemarea Comitetului administrativ militar al orașului, muncitorii, intelectualii și tineretul contribuind la menținerea ordinii pe străzi, precum și la paza avutului obștesc, a întreprinderilor și instituțiilor.în conformitate cu programul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a fost anunțată dizolvarea tuturor partidelor și grupărilor politice din vremea fostului regim.
Puternică demascare a acțiunilor represive 

regimului antipopular de laSEUL 22 (Agerpres). — în cadrul campaniei de represiuni împotriva tuturor celor care se opun regimului antipopular, dictatorial de la Seul, un tribunal din capitala sud-coreeană a organizat un simulacru de proces împotriva poetului kim Dji Ha.Luînd cuvîntul în fața instanței, poetul Kim Dji Ha a demascat metodele <"de lucru ale aparatului represiv

și ale „justiției" sud-coreene, bazate pe fabricarea de „dovezi" și „mărturii" smulse prin tortură, arătînd, totodată, că el a fost victima acestor procedee criminale Ca rezultat al atitudinii energic demascatoare a lui Kim Dji Ha, așa-zisa „judecată" a încetat la numai 13 minute de la începerea sa — relatează agenția A.C.T.C.
K.
pe

F. Katușev a primit 
ambasadorul României

la Moscova

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit 
joi dimineață pe tovarășul Alek
sandar Grlicikov, secretar în Co
mitetul Executiv al Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, care face 
o vizită în țara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

La primire au luat parte tova
rășii Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Vasile Șandru, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Au participat Vlado Obradovicl, 
jefui secției pentru relații și legă-

U.C.I., 
R.S.F.Alek-

turi internaționale a C.C. al 
și Petar Dodik, ambasadorul 
Iugoslavia la București.

Cu acest prilej, tovarășul 
sandar Grlicikov a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut prietenesc și cele mai 
bune urări din partea tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete șă 
transmită tovarășului Iosip Broz 
Tito un cald salut prietenesc, cele 
mai bune urări de sănătate și 
fericire.

în timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri privind pro
bleme ale vieții politice din Euro
pa și din lume și ale mișcării co
muniste și muncitorești.

Exprimîndu-se satisfacția pentru 
bunele relații de prietenie dintre 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și R.S.F. Iugoslavia, a fost Sub
liniată dorința comună de a acțio
na în continuare pentru extinderea 
și diversificarea relațiilor frățești 
româno-iugoslave.

întrevederea 
tr-o atmosferă 
tovărășească.

BRASILIA — Corespondentul gerpres transmite : Miercuri au început în capitala Braziliei lucrările celei de-a patra sesiuni a Comisiei mixte româno-braziliene. Luînd cuvîntul în ședința inaugurală, șeful părții braziliene, Ramiro Saraiva Guerreiro, secretar general al Ministerului Relațiilor Externe al Braziliei, a subliniat faptul că lucrările actualei sesiuni a comisiei se desfășoară sub auspiciile deosebit de favorabile ale importantului eveniment ce îl va constitui apropiata vizită oficială de prietenie in Brazilia a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, la invitația președintelui Ernesto Geisel, vizită ce va crea noi și multiple po-

sibilități de amplificare a legăturilor comerciale și economice dintre cele două țări.în cadrul lucrărilor sesiunii, care se desfășoară într-o atmosferă cordială, prietenească, cele două părți examinează posibilitățile de dezvoltare în continuare a relațiilor economice dintre România și Brazilia.
★Ministrul minelor șl energiei al Braziliei, Shigeaki Ueki, l-a primit pe Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat în Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, șeful părții române în Comisia mixtă româno-braziliană, și pe ambasadorul României în Brazilia, Nicolae Ghenea.

MOSCOVA. — La 22 mai, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, a fost primit de K.F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
Declarația Conferinței 
partidelor comuniste • 

din Europa occidentală 
asupra problemelor 

agriculturii

Guvernul laoțian 

a hotărît suprimarea 

activității U. S. A. I. D.VIENTIANE 22 (Agerpres).. — Guvernul Provizoriu de Uniune Națională al Laosului a hotărît să suprime activitatea Agenției Americane de Dezvoltare Internațională (U.S.A.I.D.), instalată în țară în urmă cu 24 de ani. Un purtător de cuvînt al guvernului laoțian a precizat că această măsură se va a- plica în două etape : închiderea imediată a secțiilor U.S.A.I.D. în provincii și apoi negocierea modalităților de revizuire a acordurilor de cooperare economică între Laos și S.U.A. Purtătorul de cuvînt a arătat, pe de altă parte, că personalul U.S.A.I.D. trebuie să părăsească Laosul în 30 de zile.Hotărîrea Guvernului Provizoriu de Uniune Națională al Laosului survine după o serie de demonstrații de amploare desfășurate inte-o serie de orașe ale țării, în cursul cărora manifestanții au înaintat cabinetului un memorandum in care cereau încetarea activității U.S.A.I.D.
VIENA Dezvoltarea relațiilor

dintre Albania și Grecia
s-a desfășurat în
de caldă prietenie

Directorul general al societății de stat
JJ

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după-a
miază, pe Antonio Dovali Jaime, 
director general al societății petro
liere de stat „Pemex" din Mexic, 
care face o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat Bu-

Pemex" din Mexic
ministrul minelor,jor Almășan, 

petrolului și geologiei.
A luat parte Armando 

ambasadorul Statelor Unite Mexi
cane la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspetele asupra 
unor probleme privind promovarea

Cantu,

‘ unei cooperări
se între întreprinderi românești de 
specialitate și societatea de stat 
mexicană „Pemex" în domeniul in
dustriei petroliere.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

reciproc avantajoa-

VIENA 22. — Joi au continuat convorbirile între ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general de armată Ion Ioniță, care face o vizită oficială în Austria, și ministrul apărării al acestei țări, Karl Luetgendorf.La Salzburg, delegația română a asistat la prezentarea unei aplicații desfășurate pe terenul Hochfilzen și a vizitat Școala de vînători de munte.
A. • •

Un grup de ziariști mexicani
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit 
joi dimineață, pe Modesto Seara 
Vazquez, comentator al Televiziu-

nii mexicane, Luiz Ortiz Monaste- 
rio, Rafael Castilleja și Jorge Ay- 
mami, trimiși speciali ai ziarelor 
„Excelsior", „El Nacional" ți „El 
Dia".

La primire a luat parte tovară-

șui Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat interviuri 
pentru televiziunea și ziarele res
pective mexicane.

cu A.LE.A.VIENA 22 — Prof. Ioan Ursu, președintele Consiliului National pentru Știință și Tehnologie, care efectuează o vizită în Austria la invitația ministrului pentru știință și cercetare al acestei țări, s-a întîlnit cu Sigvard Eklund, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (A.IțE.A.).

ATENA 22. — Corespondentul A- gerpres. transmite : „Relațiile Greciei cu Albania evoluează normal. Atit din partea albaneză, cît și din cea greacă se exprimă satisfacția pentru nivelul acțual al relațiilor lor: prietenești și se-> manifestă dorința de a le îmbunătăți în continuare" — se arată intr-o notă a- dresată parlamentului grec de ministrul de externe, Dimitrios Bitsios, ca răspuns la interpelările unor de- putati care s-au interesat de evoluția raporturilor greco-albaneze.„Grecia — se adaugă în notă — dorește în special dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări în sectorul economic, precum și activizarea celorlalte sectoare de colaborare, cum sînt cel cultural și cel științific. în cadrul acestui obiectiv, o delegație greacă, în frunte cu ministrul de resort, urmează să viziteze, în toamnă, Tirana, pentru a negocia noul acord comercial dintre Grecia și Albania".

PARIS 22. — Corespondentul nostru transmite : Joi după-amiază a luat sfîrșit, la Paris, Conferința partidelor comuniste din Europa occidentală, care a avut ca temă : „Criza în țările capitaliste ale Europei și țărănimea, obiectivele luptelor țărănești, alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare pentru progres, democrație, pace și socialism, rolul și cooperarea partidelor comuniste". La lucrări au participat reprezentanți ai partidelor comuniste din Austria, Belgia, Danemarca, Elveția. Finlanda, Franța, R.F. Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Portugalia și Turcia.Declarația dată publicității la încheierea conferinței face o amplă analiză a situației, arătînd că actuala criză agricolă e o consecință și un element agravant al crizei societății capitaliste în ansamblul său. Documentul subliniază necesitatea unor măsuri imediate și a unor reforme agricole bazate pe lupta anti- monopolistă, pentru democrație și socialism și acordă o deosebită importanță alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare. Partidele comuniste participante la conferință adresează „comuniștilor, socialiștilor, social-democraților, creștinilor, tuturor democraților, un apel pentru constituirea unei uniuni capabile să învingă marea burghezie".

• O CARTE ALBĂ RE
FERITOARE LA TRANS
PORTURI a fost dată publicității la Tokio. în document se arată, între i" ' . ~1974 pe drumurile publice din Japonia s-au î___ „1 .care 100 000 de locuitori, decese și 591,9 răniri datorită accidentelor de automobil. în total, în 1974, în cadrul accidentelor de circulație și-au pierdut viața 11 432 de persoane. Această cifră este cu 21,4 la sută mai mică decît numărul accidentelor din 1973. Autorii acestui document explică reducerea numărului accidentelor prin introducerea unor măsuri mai riguroase de securitate a transporturilor și prin reducerea generală a volumului acestuia, datorită fenomenelor recesio- niste și crizei de combustibil, în document se arată, pe de altă parte, că în 1974 au avut loc 2 489 accidente ale navelor maritime, în cadrul cărora și-au pierdut viața sau dispărute 1 228 de

altele, ,. că- in iurile public^ din înregistrat, ia fie- ..................................10,4

au fost date persoane.
AMENIN-

Trimisul special al ziarului „Kathimerini" din Grecia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit, în cursul după-amiezii de

< joi, pe ziaristul grec Evanghelos 
Bistikas, trimis special al ziarului 
„Kathimerini" din Grecia.

La primire a luat parte tova
rășul Cornel Burtică, membru al

Comitetului; Politic Executiv, se
cretar al C.C. âl P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un inter
viu pentru cotidianul atenian 
„Kathimerini".

In cadrul convorbirii, la care a participat ^ambasadorul României la Viena, Dumitru Aninoiu, tantul permanent al tării noastre la A.I.E.A., s-a relevat cu dezvoltarea relațiilor de ____________între România și A.I.E.A. în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri pașnice. Totodată, au fost subliniate perspectivele favorabile în vederea cooperării, fiind stabilite o serie de căi și modalități concrete în acest scop.

reprezen-satisfacție colaborare GENEVA 22 (Agerpres). — Luind cuvîntul în legătură cu conținutul documentelor finale ale Conferinței pentru examinarea modului de aplicare a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare, reprezentantul român, referindu-se la aplicarea preve-
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

LONDRA agențiile de presă transmit
Proporțiile inflației și episodul

de la DebdenBăncii Debden Essex),Tipografia Angliei de la (comitatul unde se tipăresc hir- tiile monedă de 1, 5, 10 și 20 lire sterline, s-a oprit de citeva zile, ca urmare a u- nui conflict de muncă, la rîndul lui determinat de inflația ce confruntă Britanie. într-adevâr, avînd nevoie de cantități sporite de hirtie monedă, in actualele condiții ale inflației, conducerea cerut muncitorilor tipografiei respective să-și prelungească programul de pentru a spori volumul emisiunilor netare. Pentru munca suplimentară depusă, tipografii au cerut un supliment de plată, dar au fost refuzați, iar cînd au protestat, banca a concediat 110 salariati, ceea ce a dus la încetarea temporară a tipografiei, scrie dian" stocuri bani,

Marea
băncii a

lucrumo-

activității „Banca — ziarui „Guar- — are însă suficiente de astfel incit,

deocamdată, piața nu va suferi".Episodul de la Debden ilustrează, în felul său, după părerea presei britanice, amploarea devalorizării monedei britanice, care, potrivit cifrelor oficiale, „a înregistrat o scădere record". Valoarea lirei steiline este in prezent cu a- proape 25 la suta mai mică decît în decembrie 1971. Implicațiile sînt evidente : prețurile cresc, nivelul de trai al populației scade, balanța comercială este deficitară, armata de șomeri a atins aproximativ un milion de oameni. Pină in urmă cu doi ani se afirma că industria britanică „bate pasul pe loc". Acum, după cum scrie „Financial Times", „la fiecare trimestru, industria face cite un mic pas înapoi".Povara principală este suportată de masele celor ce muncesc, ale căror salarii sint mereu amputate prin creșterea prețurilor.

Pe de altă parte, un .număr tot ' mai mare de firme, aflate in pragul falimentului, sint considerate „Daily Telegraph" „viitoare victime ale ipflației". Analizînd situația, ziarul „Sun" constată cu îngrijorare că „recesiunea n-a atins încă limita maximă".Pe fundalul acestor dificultăți. frecvente de altfel in întreaga lume capitalistă, se relevă poziția obstrucționistă a cercurilor legate de marele capital, manifestată prin refuzul de a colabora cu guvernul laburist, aplicării unor măsuri de redresare economică. De altfel, presa arată că intr-un șir de domenii ale industriei, marile firme particulare n-au mai investit nimic in ultimul an, preferind să trimită capitaluri în străinătate, cu precădere în țările Pieței comune.

deca

In vederea

N. PLOPEANU

Convorbiri româno — 
vest-germane. vicePrim-miniS- trul și ministru al agriculturii, industriei alimentare și apelor, Angelo Mi- culescu, a sosit joi în vizită la Bonn, la invitația ministrului vest-german al agriculturii, industriei alimentate și silviculturii, Josef Ertl. în aceeași zi, Angelo Miculescu a avut convorbiri cu vicecancelarul și ministrul de externe al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, și cu Josef Ertl, în cursul cărora au fost abordate probleme ale colaborării bilaterale in domeniul agriculturii și industriei alimentare. La întrevederi a luat parte ambasadorul României in R.F.G., Ion Mo- rega.La plecarea din Capitală au fost prezenți Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, alte persoane oficiale. A fost de față Erwin Wickert, ambasadorul R. F. Germania.

Donații de cărți românești. Universității „Tokio Gaikokugo Dai- gaku" (Japonia), Universității din Islamabad (Pakistan), Bibliotecii municipale din Jyvaskyla (Finlanda) le-au fost înmînate de către ambasadorii români în aceste țări donații de volume românești, între care documente ale Congresului al XI-lea al P.C.R., lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, lucrări științifice ale tovarășei acad. dr. ing. Elena Ceaușescu, volume ale scriitorilor clasici și contemporani, lucrări dedicate istoriei și culturii românești.
Președintele R .S. F. Iucjo- 

sluvia Iosip Broz Tito' l*a joi, pe ministrul de externe al Fran-

I

ței, Jean Sauvagnargues, care i-a înmînat un mesaj din partea președintelui Franței, Valery Giscard d’Estaing. în aceeași zi, ministrul de externe francez a fost primit de Ge- mal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, și a avut convorbiri cu Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia.
In cadrul pregătirilor 

pentru alegerile de de- 
pUtati *n Adunarea de Stat a R. P. Ungare, programate pentru 15 iunie, la întreprinderea constructoare de nave și macarale din Budapesta a avut loc o adunare, cu care prilej a fosț depusă candidatura primului secretar al C.C. al P.M.S.U., Jânos Kădăr.

La sediul primăriei ora
șului Cleveland 8 avut loc ce- remonia prin care orașele Brașov și Cleveland sînt declarate înfrățite prin semnarea unui protocol în care sînt relevate relațiile de prietenie dintre cele două localități și se exprimă dorința și hotărîrea de a se promova in continuare între ele schimburi economice, științifice și culturale. Ralph Perk a înmînat primarului o- rașului Brașov cheia de aur a orașului Cleveland și steagul - acestuia, iar Gheorghe Dumitrache a înmînat omologului său emblema orașului Brașov.

Guvemul japonezeste fermhotărît să încheie cit mai curînd

Tratatul de pace și prietenie cu R.P. Chineză — a declarat primul ministru nipon, Takeo Miki, cu ocazia primirii grupului de ziariști chinezi care vizitează Japonia. El a subliniat că nu poate exista stabilitate în A- sia și zona Pacificului fără relații prietenești între Japonia și R.P. Chineză.
Relații diplomatice. Birm“- nia a stabilit relații diplomatice cu R. D. Vietnam, Republica lui de Sud și Cambodgia. Vietnamu-
Siria și-a dat acordul pentru prelungirea, luni, a mandatului forțelor Națiunilor Unite aflate în zona de dezangajare d>n Golan — a anunțat Kurt Waldheim. Se precizează că guvernul Israelului s-a pronunțat, de a- semenea, în favoarea unei prelungiri.
In vederea dezvoltării 

comerțului cu țările socia
liste, Ministerul Comerțului Exterior al Republicii Filipine a editat pentru cercurile de afaceri un îndreptar care conține ample informații despre organizațiile de comerț exterior din țările socialiste, despre politica comercială a acestora, precum și principalele date referitoare la economia statelor respective.

cu încă șase

derilor acestui tratat în domeniul u- tilizării pașnice a energiei nucleare, a subliniat necesitatea ca acestea să conțină măsuri care să ducă la întărirea tratatului și a funcționării lui, atit pentru ansamblul prevederilor sale, cit și pentru fiecare articol in parte. El a apreciat că lucrările conferinței vor dobîndi valoare cu condiția ca documentele finale să stabilească măsuri eficace și efective, care să transpună in viață dispozițiile din tratat vizind dezarmarea, dreptul tuturor statelor de a dezvolta cercetarea, utilizarea și producția energiei nucleare, de a avea acces nestinjenit la cuceririle științei și tehnologiilor nucleare, de a coopera in domeniul folosirii pașnice a energiei atomice, de a participa la cel mai larg schimb de echipamente, materiale și informații, de a beneficia de toate avantajele aplicațiilor pașnice ale acestei importante surse de energie. în elaborarea acestor documente nu trebuie să se prejudicieze dreptul inalienabil de a dezvolta aplicațiile energiei nucleare în scopuri pașnice ; de asemenea, date fiind potentele deosebite ale energiei nucleare, va urma să fie reflectat și dezideratul major ca folosirea pașnică a acestei surse de energie să ție cît mai mare la minarea decalajului nologic care separă dezvoltare de cele dezvoltate.

• SPECII
ȚAȚE. Tot mai multe animale sînt amenințate cu dispariția ca urmare fie a vînătorii neraționale, fie a degradării condițiilor naturale în care își duc viața. Recent a fost dată publicității de către O.N.U. lista pe anul în curs a celor mai periclitate specii. Printre acestea se numără 276 specii de mamifere, 345 specii de păsări, 186 specii de reptile, 90 specii de pești de apă dulce. Tigrul de Java, lupul, urangutanul și crocodilul au ajuns animale dintre mai rare, a căror salvare mă măsuri urgente. cele recla-

SIS-S-au

aibă o contribu- reducerea și ell— economic și teh- tările in curs de
Colocviu româno-bulgar

DeCOrCrS. Comitetul internațional pentru aeronautică și zboruri cosmice a decernat Valentinei Te- reșkova, pilot cosmonaut al Uniunii Sovietice, Ordinul „Roza vînturilor" cu briliante.

SOFIA 22. — Corespondentul Agerpres transmite : Din țiativa Institutului tură de pe lingă bulgară de științe râtului Universității în capitala bulgară ganizată sărbătorirea a 125 ani de la nașterea marelui poet român Mihai Eminescu. Despre viața și activitatea creatoare a poetului nostru national au vorbit prof. dr. Zoe Dumitrescu- Bușulenga, vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice, Hie Konev și Nadejda Dragova, cercetători la Institutul de literatură din Bulgaria.Cu acest prilej a avut Ioc și un colocviu româno-bulgar de comunicări privind legăturile culturale româno-bulgare din secolul al XIX-lea.

ini- de litera- Academia și a recto- din Sofia, a fost or-

• CENTENARUL 
TEMULUI METRIC, împlinit zilele acestea 100 de ani de la semnarea, la Paris, a convenției mului .ființă Biroul internațional de măsură și greutate și a fost inițiată confecționarea celebrului „metru etalon" din platină iridiată — terminat, de altfel, abia 14 ani mai tîrziu. Dacă în urmă cu un secol numărul statelor care s-au decis să adere la sistemul metric nu era mai mare de 20, astăzi peste 95 la sută din populația globului utilizează acest sistem. Centenarul sistemului metric coincide cu noi victorii în efortul de a se impune în țări ca Australia, Marea Britanie, S.U.A. și, recent, Canada.

internaționale a siste- metric. Atunci a luat

• Șl INCAȘII FĂCEAU 
SPORT. înaintea cuceririi continentului sud-american de către spanioli, sportul a jucat un rol important în viata indienilor incași care trăiau pe meleagurile actualului Peru. A- cest lucru a reieșit în timpul cercetărilor întreprinse asupra construcțiilor din Cuzco — fosta capitală a imperiului incaș. Pină in zilele noastre s-au păstrat rămășițe ale unor construcții destinate practicării a diferite sporturi. Se organizau, între altele, întreceri de alergări pentru curierii regilor. Duoă cum relatează cronicarii spanioli, ei parcurgeau distanța de un kilometru pe cărări de munte în timpul incredibil de circa patru minute. Se presupune, între altele, că jocul cu mingea denumit „pelota" și practicat astăzi de bașci își are obîrșia la incași.
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