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Municipiului Alba iulia i-a fost conferit
ordinul „Steaua Republicii
Socialiste România'1Dînd o înaltă apreciere contribuției aduse de cetățenii municipiului Alba Iulia de-a lungul veacurilor la lupta întregului popor pentru libertate și progres social și participării active la înfăp

tuirea politicii partidului și statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul împlinirii a 2 000 de ani de la prima atestare documentară a municipiului

clasa IAlba Iulia (Apulum), prin decret prezidențial a fost conferit ordinul „Steaua Republicii Socialiste Româ- nia“ clasa I municipiului Alba Iulia, județul Alba.
0 evocare emoționantă, momente de înălțător patriotism La Aiud, Alba Iulia și Timișoara

ANIVEIISA«EA PRIMEI UNIRI POLITICE
A TARILOR

Grandioasa adunare 
populara de la Alba Iulia,

*

consacrata istoricului 
eveniment al unirii,
precum și sărbătoririi 
orașului bimilenar

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu 
și alți conducători 

de partid și de stat, 
a vizitat obiective economice,

și social-culturale

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
participat, miercuri, la Alba 
Iulia, la festivitățile consa
crate împlinirii a 375 de ani 
de la prima unire politică a 
țărilor române de către Mi

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCUDragi tovarăși șl prieteni,Participăm cu deosebită bucurie, împreună cu alți tovarăși din conducerea partidului și statului, cu dumneavoastră, la această mare adunare populară consacrată împlinirii a 375 de ani de la prima unire politică a țărilor române sub Mihai Viteazul și a două milenii de la atestarea documentară a orașului Alba Iulia. Doresc să vă adresez, cu acest prilej, dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului Alba Iulia și județului Alba un salut călduros și cele mai bune urări din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a Guvernului Repu

hai Viteazul și a două milenii 
de atestare documentară a 
orașului.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului au luat 
parte la acest jubileu tova
rășii Manea Mănescu, Janos 
Fazekas, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Ilie Ver- 
deț, Nicolae Giosan, Ion Io- 
niță.

Pe vastul platou din fața 
cunoscutei porți a cetății 
Alba Iulia s-au adunat zeci 
de mii de oameni ai muncii 
— români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — de 
pe cuprinsul județului și 
oaspeți din alte părți ale ță-
(Continuare în pag. a IV-a)

blicii Socialiste România, precum și din partea mea personal. (A- plauze puternice ; urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.")Evocarea acestor rpiomente, cu profunde semnificații în , istoria noastră națională, are loc în condițiile cînd întregul popor, construind victorios noua orînduire socialistă, acționează cu toată fermitatea pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului 'și statului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. 
(Aplauze puternice ; urale).Amintirea acestor mărețe evenimente constituie un prilej de înaltă cinstire a faptelor de arme 

șl a luptelor desfășurate de-a lungul secolelor de cei mai buni — ca să spun așa — dintre cei buni din rîndul națiunii noastre, care și-au vărsat sîngele, și-au dat viața pentru cauza libertății naționale și sociale, pentru făurirea unei Românii puternice, libere și independente ! (Aplauze puternice j 
urale prelungite).Dragi tovarăși,Municipiul' Alba Iulia este unul din simbolurile existenței milenare a poporului român, care evocă zbuciumata istorie a poporului nostru, ce se caracterizează prin dorința continuă de a fi în pas cu

dezvoltarea civilizației, de a contribui atît la făurirea pe pămîntul patriei a unei vieți tot mai bune și mai demne, cît și la dezvoltarea civilizației și progresului întregii omeniri. (Aplauze ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul").Vechea cetate dacică, ce a existat pe aceste meleaguri cu mai bine de 2 000 de ani și care a devenit municipiu român, c<?nfirmă cu putere, ca și alte multe localități și vestigii ale trecutului, puternica civilizație care a înflorit în Dacia, apoi în Dacia romană, și care s-a perpetuat și dezvoltat de-a lungul secolelor în strînsă legătură cu progresul general al întregii civilizații 

de pe continentul nostru european. (Aplauze puternice).Este adevărat că de-a lungul secolelor, pe aceste meleaguri — ca, de altfel, și pe teritoriul altor state europene — s-au perindat multe popoare migratoare, care, de regulă, erau purtătoarele unei civilizații mai puțin dezvoltate. A- ceasta a făcut ca, pentru o anumită perioadă, dezvoltarea forțelor de producție să fie frînată. Dar toate acestea nu au putut să șteargă rădăcinile adînci ale civilizației create în trecut, nu au putut să abată pe locuitorii acestor me-
(Continuare în pag. a III-a)

Vizita întreprinsă, miercuri 28 mai, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
și ceilalți conducători de partid și de 
stat în județul Alba a avut, totoda
tă, un caracter de lucru, de analiză 
concretă a ceea ce s-a înfăptuit și a 
ceea ce va trebui să se înfăptuiască 
pentru continua dezvoltare a acestor 
străvechi meleaguri românești.

împreună cu oamenii muncii din 
unitățile industriale, cu reprezentan
ții organelor locale de partid și spe
cialiștii din ministerele de resort, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a anali
zat stadiul realizării sarcinilor stabi
lite pentru actualul cincinal, măsu
rile care trebuie adoptate pentru mo
dernizarea în continuare a proceselor 
de producție și creșterea eficienței 
activității economice in vederea în
făptuirii în cele mai bune condiții 
a insuflețitoarelor prevederi ale 
cincinalului 1976—1980, menite să asi
gure creșterea neîntreruptă a nivelu
lui de viață și civilizație al populației.

Locuitorii așezărilor de pe întregul 
itinerar al vizitei au întîmpinat cu o

LA ÎNTREPRINDEREA METALURGICĂ AIUD

Recomandări practice pentru organizarea 

superioară a producției

La întreprinderea metalurgică 
Aiud, pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mai vizitat-o în anul 
1972, gazdele arată că indicațiile pri
mite atunci au fost însușite de între
gul colectiv al unității, care a trecut 
neîntîrziat la punerea lor în aplicare. 
Astfel, au fost devansate termenele 
de dare în funcțiune a unor capaci
tăți, ceea ce a permis o creștere a 
valorii producției obținute. Se rapor
tează, de’ asemenea, că secția forjă 
și-a extins capacitatea, potrivit reco
mandărilor secretarului general al 
partidului.

De asemenea, studiind experiența 
bună acumulată de colectivele unor 
uzine fruntașe cu profil asemănător, 
specialiștii întreprinderii au trecut la 
reorganizarea activității din secția 
de construcții metalice. Ca urmare a 
acelorași preocupări, se află în fază 
avansată de execuție o serie de lu
crări care vor permite să se atin
gă, în curînd, nivelul stabilit la pre
cedenta vizită de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și anume ca în
treprinderea să realizeze o produc
ție anuală de piese de schimb pen
tru industria siderurgică în valoare 
de 1 miliard lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- 
preciind eforturile colectivului în

puternică însuflețire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat, 
exprimîndu-și, prin ovații și aclama
ții nesfîrșite, bucuria de a avea din 
nou în mijlocul lor pe secretarul ge
neral al partidului, adlnca lor satis
facție pentru atenția cu care urmă
rește activitatea și progresele înre
gistrate de respectivele unități eco
nomice.

Acestor sentimente de profundă 
gratitudine, de nestrămutată încre
dere le-au dat glas miile de locuitori 
ai Aiudului, ai satelor șl comunelor 
învecinate care au întîmpinat cu 
aplauze și urale, la aterizarea eli
copterului prezidențial, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Tovarășul George 
Homoștean, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, președin
tele consiliului popular județean, a 
urat secretarului general al partidu
lui, in numele tuturor locuitorilor 
județului Alba — români, maghiari și 
germani — un călduros bun venit.

dreptate spre modernizarea produc* 
ției, cere să se ia în continuare mă
suri pentru ridicarea continuă a pro
ductivității muncii, factor important 
în sporirea eficienței oricărei activi
tăți economice.

Secretarul general al partidului, 
după ce analizează cu ministrul In
dustriei metalurgice, Neculai Agachi, 
cu factorii de răspundere din 
uzină, proiectele de dezvoltare a în
treprinderii, recomandă o compacti- 
zare mai mare a secțiilor și noilor 
hale pentru a se reduce cheltuielile 
de transport, risipa de materiale și 
spații și, în special, pentru a se ușu
ra desfășurarea fluxurilor tehnolo
gice.

în fața unora din ultimele reali
zări ale acestui colectiv, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază ne
cesitatea ca, bizuindu-se pe expe
riența cîștigată, specialiștii uzinei să 
creeze noi mașini și instalații com
plexe, iar acolo unde condițiile con
crete o impun, să coopereze cu uni
tățile centralei de resort din Cugir, 
unde există, de asemenea, puternica 
forțe de concepție și proiectare.
(Continuare in pag. a Il-a)

La adunarea populard de la Alba luliț Discuție de lucru ia întreprinderea de utilaje șl piese de schimb din Alba Iulia
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VIZITA DE LUCRU
LA AIUD, ALBAJULIA Șl TIMIȘOARA

ALBA IULIA

TURNĂTORIA DE PIESE DE FONTĂ

0 importanta investiție care trebuie 

fructificată mai rațional

...Alba lulia, vatră bimilenară, păs
trătoare a multor mărturii de preț 
ale permanenței neamului românesc 
pe aceste ținuturi. Cetatea, care a cu
noscut gloria unor mari evenimente 
istorice, și-a făurit în ultimele trei 
decenii, asemenea tuturor localități
lor patriei, un destin nou, socialist, 
dînd o nouă strălucire măreției sale 
istorice. Orașul întreg a îmbrăcat as
tăzi straie alese. Pe toate arterele, 
pe toate străzile domnește o deose
bită însuflețire.

în această atmosferă entuziastă, 
de mare sărbătoare, sosesc la Alba 
lulia, venind de la Aiud, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat.

în orașul de reședință al Județu
lui, primul popas se face la noua 
turnătorie de piese din fontă pentru 
mașini-unelte, aflată în fază avan
sată de construcție. Ridicarea unui 
asemenea obiectiv răspunde sarci
nii trasate de secretarul general al 
partidului ministerelor de resort : 
aceea de a crea, în cadrul unei ac
țiuni de specializare, turnătorii zo
nale de mare capacitate capabile să 
răspundă necesităților mai multor 
unități economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu face 
observația că unitatea nu este am
plasată pe locul cel mai potrivit, 
fiind departe de zona industrială 
care a prins contur în nordul orașu
lui și de principalele surse de apro
vizionare, astfel încît, prin dispersa
rea nejustificată a construcțiilor, se 
deturnează de la destinația sa eco
nomică firească o suprafață aprecia
bilă de teren arabil.

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE

ȘI PIESE DE SCHIMB

Orientări ferme spre valorificarea 

rezervelor interne

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește apOt la '’Întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb, pe care afe 
mai vizitat-o în 1972, cind unitatea 
se afla abia la începutul activității, 
între timp au fost puse in funcțiune 
capacitățile prevăzute în cadrul pri
melor două etape de construcție a 
acestui important obiectiv al indus
triei noastre. întreprinderea reali
zează acum numeroase tipuri de uti
laje complexe — linii pentru produ
cerea vatei minerale, instalații pen
tru confecționarea prefabricatelor, 
mașini pentru fluxurile tehnologice 
ale fabricilor de mobilă, apreciate de 
beneficiari.

Gazdele arată că înfăptuirea reco
mandărilor secretarului general al 
partidului a permis colectivului în
treprinderii să sporească în 1975 pro
ducția cu peste 75 la sută față de 
nivelul atins cu numai doi ani in 
urmă. Sînt citate, în acest context, 
revederea proiectelor și adoptarea 
soluției unei singure hale monobloc 
in care s-au instalat mai multe u- 
tilaje decît era prevăzut inițial. De 
asemenea, pe platoul din vecinăta
tea halei s-a amenajat în aer liber 
o platformă pentru montarea confec
țiilor metalice, cîștigîndu-se astfel,

PE ȘANTIERUL DE LOCUINȚE „PLATOUL1

ROMANILOR** ȘI LA LICEUL „HOREA,

CLOȘCA ȘI CRIȘAN**

TIMIȘOARA

Indicații concrete privind amplasarea unor 

noi obiective industriale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu străbat apoi, 
într-o mașină deschisă, principalele 
străzi ale municipiului Alba lulia. 

La întreprinderea metalurgica Aiud La liceul „Horea, Cloșca și Crișan"

în cursul vizitării secțiilor de pre
lucrare și a halei de montaj, secre
tarul general al partidului, în discu
ția pe care o poartă cu Constantin 
Ionescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini-unelte și elec
trotehnicii. cu proiectanții și benefi
ciarii acestui obiectiv, arată că, în 
locul utilajelor costisitoare, care nu 
pot fi folosite integral în condițiile 
producției de piese cu dimensiuni 
relativ reduse, ar fi trebuit să se op
teze pentru o altă soluție, mai avan
tajoasă. Secretarul general al parti
dului subliniază și un alt argument 
dictat de criteriile eficienței econo
mice : renunțarea la utilajele foarte 
grele permite ridicarea unor hale 
mai ușoare, care încorporează mult 
mai puțin material de construcție.

Secretarul general al partidului 
cere să se întocmească proiecte-t.ip 
de hale pentru turnătorii, iar cele 
existente să fie reexaminate și îm
bunătățite după rigorile eficientei. 
Totodată, trasează sarcina întocmirii 
unui studiu privind utilizarea efi
cientă în alte scopuri a aces
tei construcții extrem de solide, 
care poate fi folosjtă cu succes pen
tru producerea unor piese mult mai 
mari și mai grele, și redistribuirea 
utilajelor a căror montare nu se va 
dovedi strict necesară. în același 
timp, atrage atenția tuturor specia
liștilor cu răspunderi în gospodări
rea și utilizarea mijloacelor finan
ciare că acestea trebuie folosite cu 
maximum de chibzuință, evitînd ori
ce fel de risipă, în scopul creșterii 
avuției naționale și a nivelului de 
trai al populației.

în total, pentru scopuri productive 
circa 4 400 mp. Ministrul economiei 
forestiere și materialelor de con
strucții, Vaslle Patilineț, informează 
că producția întreprinderii va cu
noaște și in viitor o creștere la fel 
de spectaculoasă, prin finalizarea u- 
nui alt proiect elaborat la indica
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Este vorba de completarea zestrei de 
mașini și utilaje moderne de mare 
randament, care, împreună cu cele 
existente, vor asigura dublarea ac
tualei producții pină în anul 1977.

Apreciind rezultatele bune obținute 
pînă acum de tînărul colectiv al în
treprinderii. modul judicios în care 
a știut să organizeze procesul de 
producție, succesele sale pe linia a- 
similării în fabricație a unor uti
laje de înaltă tehnicitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă oame
nilor muncii de aici să persevereze 
în identificarea și punerea în va
loare a tuturor rezervelor de care 
dispun, să grăbească înfăptuirea 
proiectului de completare a dotării 
unității și de dublare a capacității 
turnătoriei, astfel încît să atingă cit 
mai repede nivelul de produc
ție pe care și l-au propus.

răspunzind aclamațiilor entuziaste ale 
mulțimii.

La intrarea In cel mai nou cartier 
de locuințe, „Platoul Romanilor", 

unde s-au înălțat In ultimii ani 4 200 
de apartamente, se'face un scurt po
pas. Edilii prezintă schița de siste
matizare a orașului, care prevede ri
dicarea altor 5 000 de apartamente și 
a numeroase obiective social-cultura- 
le. Tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă ca lucrarea să fie revizuită, 
în sensul amplasării cartierului -pro
iectat în zona situată între vechiul 
oraș și „Platoul Romanilor", pentru 
a se evita extinderea orașului pe o 
suprafață prea mare și risipa de te
ren, precum și pentru punerea în va
loare. Intr-un ansamblu cuprinzător, 
a Valorilor arhitecturale ale trecu
tului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt invitat! 
apoi să viziteze liceul „Horea. Cloș
ca și Crișan". Aici funcționează o mi- 
crocentrală industrială, prima de a- 
cest fel din tară, care coordonează 
activitatea atelierelor-școală din toa
te unitățile de învățămînt ale jude
țului. Sînt prezentate oaspeților, în 
cadrul unei expoziții amenajate In

LA „MUZEUL UNIRII**

Cinstirea memoriei înaintașilor—permanent 

îndemn pentru înfăptuirea mărețului Program 

al Partidului Comunist Român

Oaspeții se îndreaptă apoi spre Mu
zeul Unirii, amenajat în incinta ce
tății din Alba lulia.

în aplauzele și ovațiile puternice 
ale numeroșilor cetățeni, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se înmînează, in 
semn de înaltă prețuire și caldă os
pitalitate, cheia de aur a orașului de 
către primarul municipiului, Nicolae 
Roșu.

Secretarul general al partidului este 
Invitat să taie panglica inauguralâ 
a complexului muzeistic.

în continuare se vizitează sălile 
muzeului, reamenajat, îmbogățit, care 
beneficiază de o mare suprafață dc 
expunere și reunește un tezaur de o 
inestimabilă valoare. într-un spirit 
de profundă obiectivitate științifică, 
este oglindită, prin mărturii vibrante, 
viața poporului român în milenara sa 
dezvoltare, din cele mai vechi tim
puri, de la apariția omului pe terito
riul României, pînă la epoca înflori
toare a edificării societății socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat 
cercetează cu interes documentele 
ce ilustrează permanența societății u- 
mane în spațiul carpato-dunărean, 
originea daco-romană ă poporului ro; 
mân, unitatea sa etnică și de cUltută, 
continuitatea sa neîntreruptă be în-' 
treg teritoriul locuit astăzi de români.

Este urmărită, în toate fazele și 
formele ei de manifestare, lupta pen
tru făurirea statului național unitar. 
Cu vădită emoție, înalțîi oaspeți se 
opresc în fața documentelor care e- 
vocă prima unire, înfăptuită sub 
sceptrul lui Mihai Viteazul, în anii 
1599—1600 — moment crucial în lupta 
pentru împlinirea aspirațiilor de li
bertate și independență națională — 
exemplu și însuflețitor îndemn pen
tru generațiile care au urmat. Fie
care sală a muzeului, fiecare expo
nat conduce spre acea dată înscrisă 
cu litere de aur în istoria patriei, 1 
decembrie 1918, ziua împlinirii mare
lui deziderat de veacuri — făurirea 
statului unitar național român.

Prin numeroase și grăitoare expo
nate este redată în continuare lupta 
dîrză, înflăcărată, de un înalt patrio
tism, dusă de poporul nostru pentru 
apărarea ființei sale, pentru unitate, 
independentă națională, libertate so-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut, în cursul după- 

holul acestui venerabil lăcaș de cul
tură. aparate electronice, materiale 
didactice și mobilier școlar, precum 
și alte produse executate de elevi — 
în timpul orelor afectate pregătirii 
practice — pe bază de contracte în
cheiate cu unitățile economice. La 
rugămintea gazdelor, oaspeții vizi
tează citeva dintre modernele labora
toare ale liceului, utilate cu instalații 
executate de înșiși beneficiarii lor. 
Intre altele, este prezentat prototi
pul unui tablou de comandă pentru 
instalațiile electronice de verificare a 
cunoștințelor, produs pentru care s-au 
și primit pînă acum 60 de comenzi.

La plecare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de uralele entu
ziaste ale elevilor, adresează căldu
roase felicitări colectivului acestui 
liceu, pentru realizările obținute pe 
linia integrării invățămîntului cu 
practica productivă și urează cadre
lor didactice și elevilor noi succese 
la învățătură. în perfecționarea pro
cesului instructiv-educativ.

)

cială. pentru socialism, luptă încunu
nată de succes sub conducerea glo
rioasă a Partidului Comunist Român. 
Numeroase documente relevă victo
riile istorice obținute in opera de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, prestigiul crescind 
al României socialiste pe plan inter
național.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu înscriu, la 
plecare. în cartea de onoare : „Vizi- 
tind „Muzeul Unirii", care oglindește 
lupta de milenii a poporului nostru 
pentru apărarea ființei naționale, 
pentru realizarea unirii țărilor ro
mâne într-un stat național unitar, 
pentru salvgardarea suveranității șl 
independenței patriei, aducem un vi
brant omagiu tuturor acelora care, 
de-a lungul secolelor, au militat și 
s-au jertfit pentru idealurile legiti
me ale națiunii noastre, maselor largi 
populare — adevăratele făuritoare ale 
istoriei — personalităților proemi
nente care au înțeles cerințele dez
voltării noastre istorice și au acțio
nat in sensul lor pentru împlinirea 
înaltelor aspirații de libertate și pro
gres ale poporului român.

Cinstirea memoriei înaintașilor să 
constituie astăzi, pentru toți oamenii 
muncii din patria noastră, un perma
nent îndemn de a munci și lupta pen
tru dezvoltarea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului, pentru înfăptui
rea mărețului Program al Partidului 
Comunist Român de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism, pentru independența, liber
tatea, prosperitatea și fericirea națiu
nii noastre socialiste".

La ieșirea din muzeu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întîmpinat cu 
aceeași însuflețire de mulțimea caro 
poartă, cu dragoste și mîndrie. por
trete ale secretarului general al par
tidului. flutură buchete de flori, ste- 
gulețe roșii și tricolore.

Străbătînd aceste adevărate culoa
re vii, însoțiți de manifestările de 
profund respect și dragoste ale ce
lor prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat se îndreaptă spre locul unde se 
desfășoară marea adunare populară.

amiezii de miercuri, o vizită de lucru 
și la Timișoara.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii Manea 
Mănescu, Janos Fazekas, Gheorghe

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu este invitat sâ taie panglica inauguralâ a complexului muzeistic din Alba lulia

schița de sistematizare a municipiuluiSe analizeazâ

Pană, Dumitru Popescu, Ilia Verdeț, 
Nicolae Giosan, Ion Ioniță.

Venind din nou In mijlocul locui
torilor acestui important centru, eco
nomic și cultural-științific al țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a anali
zat, Ia fața locului, împreună cu con
ducătorii organelor locale de partid 
și de stat și ai unor ministere, cu 
specialiștii, probleme referitoare Ia 
îmbunătățirea sistematizării orașului 
și a zonelor industriale, a proiectării 
și amplasării unor importante obiec
tive. pornindu-se de la necesitatea 
folosirii cit mai judicioase a terenu
rilor și asigurării unei înalte efici
ente a activității economice.

Elicopterul cu care au călătorit to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, de la Alba 
lulia, a aterizat în zona de sud-vest 
a municipiului. Aici, mii de cetățeni
— români, germani, maghiari, sîrbi
— fac o entuziastă primire înalților 
oaspeți, exprimindu-și prin ovații și 

urale atașamentul lor profund față 
de Partidul Comunist Român, față 
de secretarul său general.

In numele locuitorilor de pe aceste 
meleaguri, tovarășul Mihai Telescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C,C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., a urat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți oaspeți 
un călduros bun venit. Sînt prezenți 
ministrul industriei chimice, Mihail 
Florescu, ministrul construcțiilor in
dustriale, Vasile Bumbăcea, cadre de 
conducere din institutele de cerce
tări și proiectări.

în centrul atenției s-a situat dis
cuția asupra amplasării In această 
localitate a unui combinat petrochi
mic, obiectiv de mare însemnătate 
înscris în programul de investiții al 
viitorului cincinal, care urmează să 
producă, în prima etapă, polietilenă 
de înaltă densitate și joasă presiune, 

alcooli superiori, materii prime pen
tru industria de plastifianți.

în zona de sud-vest și apoi p« 
noua platformă industrială de pe 
Calea Buziașului, secretarul /general 
al partidului examinează cu deose
bită atenție, la fața locului, varian
tele de amplasare a combinatului, 
prezentate de ministerele de resort 
și organele locale.

In discuțiile ce au loc, pătrunse de 
un profund spirit analitic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu face o serie de 
observații critice asupra concepției 
de amplasare și de sistematizare a 
noilor zone industriale și a orașului. 
Din nou se atrage atenția asupra 
necesității gospodăririi cit mai judi
cioase a pămintului, evitîndu-se ori
ce risipă a terenurilor fertile. în 
acest context se insistă asupra con
centrării și asigurării unei densități 
maxime a construcțiilor industriale. 
De asemenea, se recomandă evitarea 
extinderii excesive a perimetrului 
orașului.

în ce privește viitoarele platforma 
industriale ale orașelor, secretarul 
general al partidului cere specialiști
lor, tuturor factorilor de răspundere 
să acorde o deosebită grijă concep
ției care va sta la baza acestora. In 
acest context se subliniază necesita
tea constituirii unor platforme in
dustriale unitare, care să dispună de 
dotări comune de aprovizionare cu 
energie electrică, termică, apă, căi 
ferate etc. De asemenea, ele trebuie 
amplasate In imediata apropiere a 
orașelor, ca elemente componente ale 
acestora. în acest sens se arată că 
viitorul combinat petrochimic trebuie 
integrat în cadrul unei platforme 
chimice unice a municipiului Timi
șoara.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu tra
sează factorilor de răspundere sarci
na de a reanaliza cu multă exigență 
proiectele de amplasare a acestui 
important obiectiv.

Primul-secretar al comitetului ju
dețean de partid, miniștrii și ceilalți 
specialiști prezenți la acest dialog de 
lucru au mulțumit secretarului ge
neral al partidului pentru indicațiile 
date, pentru grija sa permanentă 
față de creșterea eficienței econo
mice a investițiilor, pentru dezvol
tarea industrială și socială a orașu
lui. Ei s-au angajat să traducă con
secvent în viață cerințele și reco
mandările făcute și cu acest prilej 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La plecare, pe aeroportul orașului, 
mii de locuitori au salutat din nou 
cu multă bucurie și entuziasm pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu. dind glas ho- 
căririi lor de a face totul pentru 
transpunerea in viață a Programului 
partidului, a hotăririlor Congresului 
al XI-lea al P.C.R.

(Agerpres)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la grandioasa adunare populară de la Alba lulia

(Urmare din pag. Dleaguri de a-și uni rîndurile pentru a-și făuri un destin propriu liber, în strînsă conlucrare cu alte popoare — un destin propriu care vorbește de tradițiile, de tot ceea 
ce a caracterizat încă cu 2 000 de ani în urmă pe locuitorii acestor meleaguri, de hărnicia și de omenia lor. Tocmai prin aceasta se caracterizează și socialismul pe care îl edificăm noi, și care este închinat omului, fericirii și bunăstării sale. El se bazează pe tot ceea ce a avut 
și a creat mai bun poporul nostru, fiind o continuare a tradițiilor păstrate în însuși sîngele poporului 
nostru. (Aplauze puternice ; urale ; 
se scandează : „Ceaușescu și po
porul").Tocmai de aceea în Transilvania, ca în întreaga țară, s-au dezvoltat, de-a lungul timpului, în condiții istorice grele, state și voievodate, în care se uneau diferite teritorii de pe pămîntul de azi al patriei noastre în formațiuni ce au deschis calea unirji tuturora intr-un stat unitar. Sînt cunoscute Voievodatul lui Menumorut în nordul Carpați- lor, voievodatele lui Glad și Gelu în podișul Transilvaniei, ale lui Seneslau, Litovoi, loan, Farcaș, Do- brotici pe teritoriul Olteniei, Munteniei și Dobrogei, precum și formațiunile statale ale Bolohovenilor în nordul Moldovei, ale Bărlădenilor șl altele. Pe această bază au fost create statele feudale mari, centralizate, care au deschis calea spre dezvoltarea forțelor de producție, au asigurat conservarea obiceiurilor, a tradițiilor, a limbii proprii și — pornind de la interesele economice comune, cit și de la comunitatea de teritoriu — au format poporul român, iar mai tîrziu, națiunea română, statul național unitar.Este adevărat că tot acest drum de-a lungul secolelor nu a fost u- șor. Au trebuit duse multe lupte grele, s-au dat multe jertfe ; dar ceea ce a caracterizat întotdeauna— de-a lungul acestei îndelungate perioade — viața și luptele românilor au fost legăturile strînse, permanente între voievodatele de pe acest teritoriu, apoi dintre Țara Românească, Moldova, Transilvania și Dobrogea.Trebuie să spunem cu tărie că păstrarea acestor legături și comunități nu ar fi fost posibilă dacă între toate aceste teritorii, între populația care a locuit de milenii aici nu ar fi existat o strînsă unitate din toate punctele de vedere. E bine să spunem aceasta acum, pentru a lua aminte și anțjtajți istorici care preamăresc dominația imperialistă, cotropirea popoarelor și care încearcă să jignească națiunea română. în ciuda realităților istorice și naționale evidente, asemenea istorici afirmă că, prin unirea celor trei țări române — a Transilvaniei, Țării Românești și Moldovei — Mihai Viteazul ar fi dus o politică de cucerire. Oare realizarea unirii pentru prima dată a tuturor țărilor române într-un singur stat — necesitate legică, o- biectivă a istoriei — sau, dimpotrivă, dominația diferitelor imperii asupra teritoriilor românești a reprezentat o politică expansionistă, de cucerire ? Istoria însăși a confirmat justețea și necesitatea obiectivă a actului săvîrșit de Mihai Viteazul, prin realizarea ulterioară a idealului său— ideal al tuturor românilor — prin înfăptuirea în epoca modernă a statului național român unitar. Iată de ce Mihai Viteazul rămîne o figură luminoasă, progresistă în cartea de aur a poporului român. 

(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează : „Ceaușescu și poporul").Tot pentru a respecta adevărul istoric și realitățile sociale și naționale de pe aceste meleaguri, trebuie să spunem că, începînd din secolele al IX-lea și al X-lea, precum și mai tîrziu, în Transilvania s-au așezat și populații de altă naționalitate : maghiari, secui, germani, sași, șvabi, iar mai tîrziu și alții. Ceea ce trebuie spus, de asemenea, cu tărie, ca un adevăr istoric care nu poate fi în nici un fel contestat, este faptul că aceste populații au luptat împreună cu populația băștinașă românească pentru a-și apăra libertățile, împotriva asupririi feudale, a cotropitorilor străini, pentru independență, pentru o viață liberă. 
(Aplauze puternice).Nu doresc să mă refer la luptele lui Mihai Viteazul. Aceste lupte, ca de altfel și alte momente ale vieții 

de pe aceste meleaguri, sînt redate în mod minunat în muzeul pe care l-am vizitat cu puțin înainte. Ceea ce aș dori însă să menționez este că în toate aceste bătălii purtate de Mihai Viteazul împotriva cotropitorilor străini, pentru unirea țărilor românești — unire pe care a reușit să o realizeze pentru o scurtă perioadă — au luptat, umăr la umăr cu românii, și naționalitățile conlocuitoare. Este cunoscut faptul că. secuii au participat activ la multe bătălii purtate de Mihai Viteazul, inclusiv la bătălia de la Neajlov, precum și la cea de la Șelimbăr ; așa cum au mers cu Mihai Viteazul și în lupta pentru unirea tuturor țărilor românești — a Transilvaniei, Tării Românești și Moldovei. De altfel, este bine cunoscut adevărul istoric că secuii au luptat alături de Ștefan cel Mare, de Petru Rareș, de alți domnitori din Transilvania, ai Țării Românești și ai Moldovei, așa cum de altfel au luptat alături de români și sași și alți locuitori de altă naționalitate. De ce. oare, s-a în- tîmplat aceasta ? Nu demonstrează oare acest fapt adevărul că lupta împotriva cotropitorilor străini, pentru unitatea țărilor românești și formarea unui stat centralizat puternic, care să asigure condiții de viață, de dezvoltare a forțelor de producție, de bunăstare și fericire a fost o realitate istorică 1 A- ceasta era într-adevăr o cerință legică, o năzuință a tuturor locuitorilor acestor meleaguri fără deosebire de naționalitate. (A- 
plauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").Această solidaritate și luptă comună s-au manifestat cu putere și în răscoalele țărănești de la Bobîl- na. în războiul țărănesc din 1514 condus de Gheorghe Doja, precum și mai tîrziu în marea răscoală condusă de Horea, Cloșca și Crișan și altele.Sărbătorim un moment de importanță crucială în istoria patriei noastre. E drept, împrejurările istorice — mai cu seamă poziția imperiilor străine de atunci, care nu vedeau deloc cu ochi buni formarea statelor naționale — au dus la dispariția statului unitar centralizat prin asasinarea mișelească a lui Mihai Viteazul. Dar ideea unirii țărilor românești, idealurile formării unui stat puternic pe meleagurile Daciei nu au putut -fi ucise niciodată, pentru că ele sînt adînc împlîntate în înseși sîngele, în conștiința și spiritul întregului nostru popor ! (Aplauze ; urale. 
Se scandează: „Ceaușescu și po
porul !”).Au trecut secole, s-au produs profunde transformări în viața locuitorilor țării noastre. Astăzi, sub conducerea Partidului Comunist Român — exponentul cel mai fidel al intereselor întregii națiuni, al dorinței de bunăstare, fericire, libertate și independență a poporului nostru, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate — pe pămîntul României înflorește o viață nouă, socialistă. Aceasta asigură națiunii noastre condiții de viață tot mai îmbelșugată, asigură adevărata libertate, independență și suveranitate a patriei ! (Aplauze ; urale. 
Se scandează : „Ceaușescu-P.C.R").Cum am putea cinsti mai bine pe acei care și-au dat viața și și-au vărsat sîngele pentru unitatea națiunii noastre, pentru libertatea și progresul social, atît pe cei care au luptat cu sute de ani în urmă, printre care și Mihai Viteazul, cît și pe cei din rîndurile țăranilor revoluționari, apoi ale muncitorilor, ale intelectualilor și ale tuturor forțelor progresiste, pe toți aceia care și-au unit rîndurile — români, maghiari, germani, de alte naționalități — pentru a asigura lichidarea cu desăvîrșire. a vechilor orînduiri de exploatare și asuprire și pentru a constitui o orînduire nouă, în care poporul a devenit pe deplin stăpîn pe destinele sale, făuritorul conștient al propriei sale istorii ? Putem să cinstim aceasta angajîndu-ne solemn — în memoria acelora care s-au jertfit — că vom face totul pentru triumful socialismului și comunismului în România, pentru unitatea întregului popor, a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului, pentru independența și suveranitatea patriei noastre socialiste ! 
(Aplauze puternice, urale prelun
gite).

Stimați tovarăși și prieteni.Am vizitat cu acest prilej unele unități economice din județul dumneavoastră. Am avut bucuria să constat, la unele dintre ele, că măsurile discutate cu cîțiva ani în urmă se înfăptuiesc cu succes. De altfel, județul dumneavoastră, ca și toate județele patriei noastre, a cunoscut în acest cincinal o dezvoltare foarte puternică, valoarea producției industriale ajungînd la aproape 8 miliarde lei. Dar, să fiu deschis — deși sîntem la o sărbătoare — trebuie să spyn că am constatat și unele lucruri care nu m-au bucurat. Am făcut critici acolo, așa că nu le vom mai face și aici. Mai cu seamă că prin televiziune ele ar fi cunoscute de întreaga țară. (Animație ; aplauze). Dar fiind vorba de o parte din munca celor ce înfăptuiesc cincinalul, trebuie să discutăm deschis atît despre ceea ce s-a făcut bun, cît și despre lipsuri. Sper că aceste neajunsuri vor fi lichidate, că se vor depune eforturi pentru a folosi mai bine, mai economicos mijloacele materiale și financiare, pentru a se obține un randament superior al investițiilor, o creștere a eficienței economice — aceasta fiind singura cale pentru a spori avuția națională și a asigura, pe această bază, bunăstarea și fericirea întregului nostru popor. Și ca nu cumva cei care urmăresc a- ceastă manifestare la televizor să se întrebe în ce constau aceste lipsuri, vreau să spun că multe din cele constatate în aceste unități din Alba lulia se manifestă și în alte județe; așa că județele respective nu trebuie să fie geloase pe cei din Alba lulia. (Anima
ție : aplauze).Pe total însă, am constatat cu bucurie că, sub conducerea comuniștilor, oamenii muncii din municipiul Alba lulia și din județul

„Istoria însăși a confirmat jus
tețea și necesitatea obiectivă a actului 
săvîrșit de Mihai Viteazul.

...Ideea unirii țărilor românești, 
idealurile formării unui stat puternic 
pe meleagurile Daciei nu au putut fi 
ucise niciodată, pentru că ele sînt 
adînc împlîntate în înseși sîngele, 
în conștiința și spiritul întregului 
nostru popor!“

Alba își îndeplinesc în bune condiții sarcinile de plan, au un avans de 70 de zile față de cincinal. Deci veți realiza și dumneavoastră planul cincinal înainte de termen.Pentru toate aceste realizări care, pe total, sînt o contribuție puternică la înfăptuirea planului cincinal 1971—1975, adresez comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județul Alba și din municipiul Alba lulia felicitări și urări de hoi și noi succese. (Aplauze 
puternice ; urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").Mi-a făcut plăcere să văd că pe ogoarele cooperativelor agricole de producție și întreprinderilor de stat culturile se prezintă bine, să constat că sînt perspective să se obțină o recoltă bună în acest an. De aceea, aș dori să a- dresez și țărănimii cooperatiste, tuturor lucrătorilor din agricultură felicitări pentru rezultatele do-
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bîndite în activitatea lor, precum și urarea de a obține recolte cît mai bune în acest an și în anii următori. (Aplauze puternice, urale ; 
se scandează: „Ceaușescu și po
porul").Am vizitat — este adevărat, destul de în treacăt — și liceul „Ho

rea, Cloșca și Crișan". M-a bucurat să constat că hotărîrile Comitetului nostru Central privind legarea mai strînsă a învățămîn- tului cu producția se înfăptuiesc aici în bune condiții. Aș dori să adresez felicitări tuturor acelora care au realizat aceasta — începînd cu direcția școlii, cu toate cadrele din județ — și să Ie urez lor șl tuturor elevilor noi succese în întreaga activitate pentru ridicarea învățământului nostru la un nivel tot mai înalt, ținînd seama de cerințele științei și culturii, de cerințele făuririi socialismului și comunismului în România. (Aplauze 
puternice, urale).Cunoașteți, dragi tovarăși, sarcinile trasate de Congresul al XI- lea, Programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și al înaintării spre comunism, Directivele dezvoltării economico-socia- le în cincinalul următor și pînă în anii 1990. Pentru realizarea tutu

ror acestor obiective de importanță istorică, menite să ridice patria noastră socialistă pe o treaptă superioară de dezvoltare, să asigure națiunii noastre un nivel de trai material și spiritual tot mai înalt, întregul popor a trecut cu toată hotărîrea la .muncă. Am constatat 

cu bucurie că și organizația județeană de partid, precum și oamenii muncii din județul Alba se preocupă temeinic de a asigura înfăptuirea acestor obiective. Dumneavoastră, cei din județul Alba, veți ajunge în acest cincinal la o producție industrială de 8 miliarde lei ; mai aveți deci puțin pentru a atinge o producție de minimum 10 miliarde lei. Avem însă — după cum știți — multe județe care trebuie să realizeze o sporire de 3 și chiar de 4 ori a producției pentru a putea realiza, în cincinalul următor, o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei. Județul Alba urmează să ajungă, în viitorul cincinal, la 14 miliarde lei ; deci el se numără printre județele care vor depăși substanțial producția de 10 miliarde. Creșterea producției industriale de la 8 miliarde lei la 14 miliarde — deși față de alte județe este o creștere mai mică — cere eforturi serioase. 

Avînd în vedere ceea ce am constatat astăzi la una din întreprinderi, doresc să atrag a- tenția că această creștere necesită o preocupare mai serioasă din partea comitetului județean de partid, a specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii în vederea amplasării raționale a obiectivelor și realizării lor în condiții cît mai economice, cu cheltuieli minime, creîndu-se astfel condiții pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor ce vă revin în cincinalul următor. Cunosc bine organizația da partid din județul Alba; cunosc, de asemenea, bine oamenii muncii din acest județ — pe muncitori, ingineri, tehnicieni, țărănimea. Sînt convins că toți veți depune eforturi susținute pentru a îndeplini în cele mai bune condiții marile sarcini de răspundere care vă revin, că vă veți prezenta, în 1980, cu realizări importante în îndeplinirea prevederilor cincinalului pentru județul dumneavoastră. (Aplauze, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").Dragi tovarăși și prieteni,Această dublă aniversare de astăzi are loc în condiții internaționale deosebite, cînd pe plan mondial se produc transformări profunde în raportul de forțe, se intensifică lupta de eliberare națională și socială în vederea lichidării vechii politici de asuprire șl inegalitate, pentru o politică nouă de egalitate, de colaborare și pace între toate națiunile lumii. Se afirmă cu tot mai multă putere voința popoarelor de a fi deplin stăpîne pe destinele lor; de a-și organiza viața așa cum doresc, fără nici un amestec din afară.România a participat și participă activ la întreaga viață internațională. Pornim de la faptul că între sarcinile naționale și cele Internaționale există o strînsă unitate, că făurire» societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră constituie o contribuție la cauza socialismului, a progresului, colaborării și păcii In lume — așa cum dezvoltarea socialismului în alte țări, a forțelor progresiste, succesele obținute de popoare în cuderirea independentei naționale și în asigurarea păcii constituie și un sprijin pentru făurirea socialismului în România.Sîntem ferm hotărîți să ne aducem contribuția tot mai activă la înfăptuirea securității în Europa, la realizarea unei colaborări trainice în Balcani, la lichidarea conflictelor și zonelor de încordare din lume, pornind de la necesitatea soluționării pe cale pașnică a tuturor problemelor litigioase dintre state, în folosul reciproc al celor interesați, al cauzei colaborării și păcii în întreaga lume. (Aplauze 

puternice).Sîntem, de asemenea, ferm hotă- 

rîți să participăm activ la soluționarea complexelor probleme economice internaționale, inclusiv la lichidarea subdezvoltării, prin realizarea, împreună cu toate statele lumii, a unor măsuri de sprijinire a țărilor respective, la înfăptuirea unei noi ordini economice și politice internaționale care să deschidă calea făuririi unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră. (Aplauze puternice).Totodată, sîntem ferm hotărîți să întărim necontenit colaborarea cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pornind de la faptul că soluționarea problemelor complexe ale vieții contemporane nu este posibilă decît cu participarea activă a tuturor statelor și popoarelor, indiferent d,e mărime sau de orînduire socială. Cu atît mai mult considerăm necesară o participare mai activă la viața internațională a statelor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate — acestea fiind direct interesate într-o politică nouă, de egalitate, de respect al independenței și suveranității, de renunțare la forță și la amenințarea cu forța, de neamestec în treburile interne, de democratizare a relațiilor internaționale. (Aplauze pu
ternice).Dragi tovarăși șl prieteni,în încheiere aș dori să exprim încă o dată convingerea mea, a conducerii partidului și statului că oamenii muncii din județul Alba, ca de altfel întregul nostru popor, vor face totul pentru a aduce o contribuție tot mai activă la înfăptuirea Programului și hotărî- rilor Congresului al Xl-lea. Sînt încredințat că plecînd de la această mare manifestare populară, de la această mare aniversare se vor strădui cu și mai multă însuflețire și hotărîre să muncească și mai bine, să întărească unitatea șl colaborarea, să ridice nivelul activității de partid, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii, atît In întreprinderi și instituții cît și de la sate. într-o deplină unitate, toți, fără deosebire de naționalitate, să aduceți, sub conducerea partidului, 
o contribuție tot mai sporită la înflorirea scumpei noastre patrii, România socialistă ! (Aplauze pu
ternice îndelungate; urale). Vă urez noi și mari succese în activitatea dumneavoastră, multă fericire și multă sănătate. (Aplauze 
puternice prelungite ; urale și ova
ții ; toți cei prezenți In marea pia
ță a municipiului aclamă minute 
in șir pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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ADU NflRtfl POPULARA DE IA ALBA IULIA
(Urmare din pag. I)
rit, pentru a participa Ia adunarea 
populară consacrată împlinirii a 375 
de ani de la prima unire politică a 
țărilor române și a 2 000 de ani de 
atestare documentară a orașului Alba 
Iuiia.

Pe zidurile cetății strălucesc, fn 
reflexe aurit, stemele Partidului Co
munist Român și Republicii Socialis
te România. Pe arcadele de la intra
re. steaguri roșii și tricolore înca
drează portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Cu litere mari sint scrise 
denumirile străvechiului Apoulon al 
Daciei libere și Apulum roman, pe 
temeliile cărora s-a Înălțat cetatea 
Alba Iulia.

Gindurile. simțămintele pe care le 
trăiesc în aceste clipe, cu intensita
te, toti cei prezenți sint exprimate 
in urările de bun venit. în însem
nele sărbătorii. în cuvintele de ferm 
angajament ce pot fi citite pe inflo
rescența de pancarte ce strălucește 
deasupra mulțimii : „Trăiască Parti
dul Comunist Român. în frunte cu 
secretarul său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“. „Trăiască și în
florească scumpa noastră patrie. Re
publica Socialistă România !", „Pro
gramul partidului — programul po
porului 1“ „Să înfăptuim neabătut 
hotărîrile Congresului al XI-lea a) 
P.C.R. !“.

în aclamațiile prelungite ale mul
țimii, In tribuna oficială iau loc to
varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Manea 
Mănescu, Janos Fazekas, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu. Ilie Verdet, 
Nicolae Giosan, Ion Ioniță.

Iau loc, de asemenea, primii-se- 
cretari ai comitetelor județene de 
partid Arad, Cluj, Covasna, Dolj, 
Harghita, Hunedoara, Mureș și Si
biu, membri ai C.C. ai P.C.R. și ai 
guvernului, membri ai conducerii 
unor instituții centrale, ai unor or
ganizații de masă și obștești, acti
viști de partid și de stat din județul 
Alba.

Răsună solemn acordurile Imnului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Deschizînd adunarea. tovarășul 
George Homoștean, prim-secretar al 
Comitetului județean Alba al P.C.R.. 
președintele consiliului popular ju
dețean, a adresat, in numele organi
zației județene de partid, al tuturor 
oamenilor muncii din județul Alba, 
un fierbinte salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. to
varășei Elena Ceaușescu. celorlalți 
conducători de partid și de stat.

în prezența dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
care intruchipați în mod strălucit nă
zuințele cele mai înalte și voința 
fermă a întregii noastre națiuni de 
a străbate cu pași repezi drumul spre 
noi culmi de progres și civilizație, 
cei ce trăiesc și muncesc pe această 
veche vatră strămoșească văd incă 
o dovadă a cinstirii de către glorio
sul nostru partid a luptei grele duse 
secole de-a rîndul de către poporul 
român pentru o viață mai bună, 
demnă și liberă, pentru o Românie 
unită, independentă și suverană, a 
spus vorbitorul.

Alba Iulia, leagăn de istorie, unul 
din centrele care au țrăit intens pro
cesul împletirii celor două mari ci
vilizații a dacilor și a romanilor, din 
care s-a plămădit și s-a dezvoltat 
poporul român, s-a înscris în trecu
tul nostru glorios ca un simbol al 
luptei și biruinței pentru uni
tate, independență și progres so
cial. De pe aceste strămoșești me
leaguri au pornit în fruntea luptei 
iobagilor legendarii Horea. Cloșca 
și Crișan. Pe aceste plaiuri. Ia 1848. 
țăranii și orășenii asupriți și-au în
dreptat pașii și speranțele spre Cim- 
pia Libertății de la Blaj ; din piep
tul lor a izbucnit atunci ca o flacă
ră a voinței unanime marea dorin
ță : „Vrem să ne unim cu țara !“.

în cetatea munților de piatră, cu 
deosebită vitejie și eroism au luptat 
pentru libertate națională și socială 
moții conduși de Avram Iancu.

. La Alba Iulia, prima capitală a ță
rilor române unite sub Mihai Vitea
zul, s-a hotărit în 1918 înfăptuirea, 
prin lupta și voința întregului popor, 
a idealului său de veacuri — statul 
român unitar.

Participarea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la această mare aniversare consti
tuie un omagiu adus luptei maselor 
populare, luminaților patriot) care, 
în vremuri de grea cumpănă, s-au 
situat de-a lungul istoriei în fruntea 
acestora, slujind poporul cu credință 
nețărmurită. Nouă, celor de astăzi, 
această prețuire ne umple Inimile 
de îndreptățită mîndrie, ne întărește 
simțul răspunderii față dfe destinele 
patriei, ne dezvoltă sentimentul 
demnității de oameni chemați să a- 
dauge la gloria străbună, la marile 
realizări ale prezentului întregul lor 
aport, să clădească socialismul și co
munismul pe pămintul scump al 
României.

în continuare, vorbitorul a relevat 
date și fapte semnificative pentru 
dezvoltarea județului Alba, care a 
cunoscut o puternică înflorire eco
nomică și socială. Oamenii muncii 
din cuprinsul județului, români, ma
ghiari, germani — a continuat vor
bitorul — animați de aceleași idea
luri și pătrunși de simțul datoriei 
față de patria c.omună — Repu
blica Socialistă România — au obți
nut, în marea întrecere socialistă 
pentru îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen, succese de seamă. 
Pe cele 4 luni ce au trecut din acest 
an, planul producției globale indus
triale a fost îndeplinit în proporție 
de 103 la sută. încă la sfîrșitul pri
mului trimestru al acestui an ap 
fost îndeplinite prevederile cincina
lului la export. 9 unități economice 
au îndeplinit sarcinile cincinalului la 
producția globală, iar pe întregul 
județ avem pînă acum un avans de 
70 de zile.

Sintem hotărit! să acționăm în așa 
fel încît activitatea tuturor colecti
velor să fie mai rodnică, mai efici
entă, să se ridice la nivelul cerințe
lor puse de Congresul al XI-lea, de 
Programul partidului de edificare a 
societății socialiste și comuniste în 
patria noastră.

Pentru viața tot mai fericită a 
vremurilor pe care le trăim, gindu
rile noastre se îndreaptă. Încărcate 
de prinosul recunoștinței. către 
Partidul Comunist , Român. către 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe secretar general, care, prin mun
ca titanică, neobosită, pe care o des- 
fășurați. conduceți cu Înțelepciune 
și clarviziune poporul nostru, desti
nele tării spre progres și o inaltă 
civilizație.

Secretarul prezidențial și a! Con
siliului de Stat, tovarășul Constan
tin Stătescu, a dat apoi citire de
cretului prezidențial prin care mu
nicipiului Alba Iulia i se decernea- 
ză ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I.

tn entuziasmul și bucuria genera
li, președintele republicii, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, înmineazâ prima
rului orașului inalta distincție.

A luat apoi cuvintul Bujor 
Gherman, muncitor la întreprin
derea „Refractara" din Alba Iu
lia. Vă rog să-mi îngăduiți — a spus 
vorbitorul — să aduc aici, la această 
adunare jubiliară, un călduros sa
lut și să exprim deplina recu
noștință și prețuire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru grija per
manentă ce o acordă dezvoltării eco- 
nomico-sociale a județului și munici
piului nostiu. în aceste momente 
înălțătoare, de evocare a unor glo
rioase evenimente din trecutul nos
tru istoric, întregul popor se unește 
și mai puternic în jurul partidului, 
al secretarului său general.

îmi este deosebit de plăcut să vă 
raportez, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, sub conducerea orga
nizației de partid. în primele patru 
luni ale anului, colectivul de munci
tori. tehnicieni și ingineri din între
prinderea „Refractara" a realizat, 
peste prevederi, produse în valoare 
de aproape 6 milioane lei.

Prezenta dumneavoastră in mijlo
cul nostru constituie, pentru noi toti, 
un prilej de mîndrie și satisfacție, 
un îndemn de a obține noi și im
portante succese în activitatea de 
producție, dă avînt hotăriril oame
nilor muncii de pe aceste meleaguri 

PORUNCĂ, LEGĂMÎNT 
ȘI TESTAMENT...

Ești prins 1 — strigi omul lui Basta, năvălind, tn frun
tea a trei sute de mercenari, asupra cortului lui Mihai 
Viteazul.

Ba ! — răspunse Domnitorul si dădu să pună mina pe 
sabie...

(Din cartea de istorie)

Porunca-nfîi : Să știm cînd se cuvine 
Să spunem Nu și cînd să spunem Da, 
la fel cum Cel-llcis-La-Turda vine 
Prin veac, destinul țării să lumine 
Cu-mpotrivirea la robie : Ba !

Nu trecătoarea Domnului ființă 
Nălța zăqaz pieirii-n ceasu-aprins, 
Ci-ntregul neam — hotar și conștiință, 
Dor împlinit și dreaptă biruință — 
Striga-n silaba Celui-Neînvins.

Ce știe-un lefegiu adus de vint 
Cît fulger veșnic poate să cuprindă 
Explozia zbucnită-ntr-un cuvînt 
Rostit la greu : poruncă, legămînt 
Si testament, și crîncenă oglindă 
Care se-aprinde-n fața tuturor 
Urmașilor, la vreme de râspînte, 
Cînd nu încape gînd șovăitor 
Și cînd rgsare-n insul pieritor 
Istoria — de-a dreptul să cuvinte !

Iar insul pot fi eu... Sau tu... Sau el... 
Cum fost-au Horea, Brâncoveanu, Ghica, 
Sau Tudor, sau acei ce sub drapel 
Si-au scris pe veci, la Plevna, la Muncel 
Și-n Tatra — hotărîrea și ne-frica.

Că-n toți e cîte-o schijă care vine 
Din fulgerul silabei-căpătîi
Si-n toți Viteazul s-a sădit pre sine 
Poruncă dînd : Să știi cînd se cuvine 
Să spui ori Da, ori Ba — și să o spui I

Alte porunci ?... Vin toate din aceasta 
Cum toate apele se trag din munte. 
Dac-o-mplinești, de-a pururi calci năpasta, 
Căci nu-i născut pe lume acel Basta 
Care să-ți pună semn de rob pe frunte I

Petre DRAGII

de a înfăptui tn mod exemplar sar
cinile ce Ie revin din mărețul Pro
gram adoptat la Congresul al XI-lea 
al partidului.

în continuare a luat cuvintul di
rectorul liceului „Horea, Cloșca și 
Crișan" din Alba Iulia. Ioan Mun
tean, care a spuâ :

Sintem conștienți, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că numai 
datorită politicii partidului și statu
lui nostru, dumneavoastră personal, 
orașul Alba Iulia se înalță astăzi 
mai frumos și mai prosper ca ori
ei nd.

în transformările care au loc în 
municipiu] nostru prin munca dirză 
a locuitorilor săi sint cuprinse și 
realizările obținute de cadrele didac
tice și elevii celui mai vechi liceu 
românesc de stat din Transilvania, 
liceul „Horea. Cloșca și Crișan".

Urmlnd Indicațiile și îndemnul 
permanent al dumneavoastră, tova
rășe secretar general, de a lega in- 
vățămîntul de practică, de viață, in 
liceul nostru funcționează prima mi- 
crocentrală industrială din țară, con
dusă de elevi, care realizează, numai 
in acest an școlar, o producție de 
8,5 milioane lei.

Această mare sărbătoare, la care 
am venit cu profundă emoție și cu 
sentimente de mîndrie patriotică, de 
dragoste și de atașament nețărmurit 
față de patria noastră comună — Re
publica Socialistă România — a spus 
Szabo Ferencz, președintele C.A.P. 
din comuna Lăzarea. județul Harghi
ta — îmi oferă plăcutul prilej de a 
vă aduce, dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
salutul fierbinte și prinosul de recu
noștință al tuturor locuitorilor fru
moaselor plaiuri de la izvoarele Mu
reșului și Oltului — români fi 
maghiari.

Astăzi, cînd evocăm faptele de 
glorie și eroism ale înaintașilor noș
tri, Împărtășim sentimente de depli
nă ssttlsfacție, deoarece idealurile 
pentru care ei au luptat și s-au 
jertfit și-au găsit împlinirea in anii 
glorioși ai socialismului, edificat prin 
hărnicia și dăruirea Întregului nostru 
popor.

Unitatea frățească dintre oamenii 
muncii români și maghiari are rădă
cini adinei în trecutul istoric. Acum, 
cînd sărbătorim 375 de ani de Ia pri
ma unire politică a țărilor române, 
încerc uri sentiment de mîndrie pen
tru faptul că în oastea lui Mihai Vi
teazul alături de români au luptat 
și secui împotriva dușmanului comun.

Minunatele tradiții comune de 
luptă ale poporului se află la teme
lia politicii înțelepte a partidului 
nostru, care a asigurat și asigură de
plina egalitate în drepturi ■ tuturor 

cetățenilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate.

Vom munci cu dăruire pentru în
făptuirea neabătută a hotăririlor is
torice ale Congresului al XI-lea, adu- 
cînd astfel o contribuție tot mai 
mare la înflorirea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă România.

Vin la această măreață adunare 
din comuna Horea — a’ arătat locui
torul Nicolae Todea — așezare in 
care a văzut lumina zilei conducă
torul răscoalei de Ia 1784. însuflețiți 
de idealurile și biruințele înaintași
lor. de ideile răscoalei conduse de 
Horea, Cloșca și Crișan, moții l-au 
urmat pe Avram Iancu. au participat 
la aprigele lupte pentru libertate so
cială și națională. Aduc cu mine, aici, 
Ia Alba Iulia, cele mai alese gindun 
și sentimente de mîndrie și dragoste 
pe care moții Ie au față de Partidul 
Comunist Român. înfăptuitorul idea
lului pentru care au luptat moșii și 
strămoșii noștri, față de cel mai de 
nădejde fiu al țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

$i pe meleagurile noastre clocotește 
acum o viață nouă. Pe vetrele Apu
senilor s-au ridicat fabrici, școli, dis
pensare. grădinițe, mii de locuințe 
noi. Primim, de asemenea, din partea 
statului un sprijin susținut pentru 
creșterea animalelor și valorificarea 
produselor noastre.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că noi, moții, ne 
vom face totdeauna datoria față de 
scumpa noastră patrie — pe care o 
vrem tot mai bogată și mai înflori
toare în rindurile popoarelor lumii.

Exprimind sentimentele de pro
fundă stimă și recunoștință ale 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor — români și germani — de la 
întreprinderea de hîrtie din Petrești, 
care împreună muncesc animați de 
aceleași năzuințe de a face patria 
mai mindră, mâi înfloritoare, mais
trul Erhard Grottendorfer a spus : 
Colectivul întreprinderii noastre 
aduce cele mai călduroase mulțu
miri tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru însemnatele investiții ce 
ne-au fost alocate și care ne-au 
permis să obținem o producție de 
trei ori mai mare.

Prevederile planului cincinal la 
export au fost îndeplinite în între
gime încă la data de 11 noiembrie 
1974, urmind ca pină Ia sfîrșitul a- 
cestui an să se livreze in plus, la 
piața externă, produse in valoare 
de aproape 8 milioane lei valută.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că vom depune toa
te eforturile. întreaga noastră capa
citate de muncă pentru a transpune 
in viață sarcinile ce ne revin din mă
rețul Program adoptat de Congresul 
al XI-lea al partidului nostru.

Noi. tinăra generație, crescută și 
educată cu grijă părintească în spi
ritul tradițiilor revoluționare ale 
clasei muncitoare, al cultului mun
cii — a spus, in continuare. Olimpia 
Oiaru, secretara Comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea „Porțelanul" 
din Alba Iulia — simțim din plin 
roadele înțelepte) politici a Partidu
lui Comunist Român, care ne asi
gură un viitor demn și fericit, largi 
posibilități de afirmare in toate do
meniile de activitate. La rindul 
nostru, vă raportăm, stimate tova
rășe secretar general, că. in anul 
1974 și în cele 5 luni ale acestui an. 
ne-am realizat și depășit lună de 
lună sarcinile de plan, im îmbună
tățit continuu calitatea produselor, 
în același timp, ne îndreDtăm gin
durile cu recunoștință fierbinte spre 
dumneavoastră, care, prin întreaga 
viată și activitate revoluționară, 
v-ați dăruit și vă dăruiți cu toată 
ființa edificării socialismului și co
munismului pe pămintul străbun al 
patriei noastre, ceea ce constituie 
pentru noi, pentru întregul tineret 
al patriei, un imbold insufletitor în 
muncă și viată.

Noi. tinerii din județul Alba, vom 
face totul și nu vom precupeți nici 
un efort pentru a fi ostași de nă
dejde ai partidului, slujitori devo

tați ai poporului, participant activi 
la opera de făurire pe pămintul 
scump al patriei a societății socia
liste multilateral dezvoltate, a co
munismului.

în numele tuturor celor prezenți, 
primul secretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R. a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu rugămin
tea de a lua cuvintul in cadrul aces
tei adunări jubiliare.

în aplauzele și ovațiile prelungite 
ale zecilor de mii de cetățeni pre- 
zenți la adunare, a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea secretarului genera! a! 
partidului a găsit un larg și profund 
ecou in conștiința participanților, a 
intregii națiuni.

Văzduhul vibrează de nesfirșite 
aplauze și aclamații. Se scandează, 
cu însuflețire, într-o impresionantă 
unitate de simțire, „Ceaușescu— 
P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“. 
„Stima noastră și mîndria. Partidul 
— Ceaușescu—România !“. Sint re
afirmate cu putere sentimentele de 
profund patriotism, de nețărmurită 
dragoste și încredere in partid și în 
secretarul său general, hotărîrea tu
turor cetățenilor patriei. indiferent 
de naționalitate, de a merge neabă
tut pe drumul, luminat de partid, 
drumul socialismului și comunismu
lui, al fericirii întregului nostru po
por.

în încheierea mitingului, adresin- 
du-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
primul secretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R. a spus :

Din inimă vă mulțumim pentru 
minunata dumneavoastră expunere, 
model de temeinică analiză științifi
că. marxist-leninistă. Ea constituie 
pentru noi un mobilizator mesaj oa- 
triotic care ne îndeamnă, urmind 
pilda strălucită a înaintașilor, a dum
neavoastră. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să ne înzecim eforturile 
pentru a Îndeplini neabătut mărețele 
sarcini trasate de Congresul al XI-lea 
și Programul partidului.

înalta distincție acordată astăzi con
stituie pentru noi. locuitorii munici
piului și ai întregului județ, un pu
ternic imbold de a munci cu tot mai 
multă dăruire și patos revoluționar 
pentru aplicarea neabătută a politi
cii interne și externe a partidului și 
statului nostru, pentru continua pro
pășire a patriei noastre socialiste. 
Acesta este legămintul nostru, an
gajamentul unanim și entuziast pe 
care oamenii muncii din județul Alba 
și-l iau in fața dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a 
munci fără preget, cu dăruițe și 
eroism, după exemplul personal pe 
care ni-1 oferiți, pentru a edifica pe 
pămintul românesc, udat adesea de 
singele vitejesc al erqilor neamului, 
cea mai dreaptă și umană orînduire 
socială, comunismul — visul de aur 
al intregii omeniri.

După adunare a urmat un specta
col omagial, deschis prin versurile 
cintecului „Alba Iulia — două mile
nii". Pe vasta scenă prind viață apoi 
nemuritoare pagini de istorie. în 
versuri, în expresive evoluții core
grafice sint evocate : formarea po
porului român, continuitatea sa pe 
teritoriul străbun, încercările deose
bit de grele prin care a trecut, dar 
pe care a găsit întotdeauna tăria 
morală și materială să le înfrunte 
și să le infrîngă, lupta sa pentru u- 
nitate și independență națională 
pentru progres, pentru eliberare so
cială și neatirnare. Deasupra bătri- 
nelor ziduri se înalță ecoul cuvin
telor rostite de un moșneag din A- 
puseni : „Cu-adîncă rădăcină-n pia
tră. / Precum gorunii cei din munți, 
/ Am stat pe-această sfîntă vatră I 
Si ne-au izbit prin evii crunți / Oș
tirile de năvălire / Dar n-au putut 
să ne urnească / Din strămoșescul 
nostru plai".

Tulnice răsunind' de peste văi și 
munți, de pe zidurile cetății, salve 
trase din. tunuri de epocă se conto
pesc cu vibrația strigătelor de bucu
rie ale mulțimii care intimpină ala
iul alegoric avindu-1 in frunte pe 
Mihai Viteazul. Se deschid larg por
țile cetății. Este începutul unui ta
blou emoționant consacrat evenimen
tului istoric^ pe care-I omagiem as
tăzi : primaj unire politică a țărilor 
române sub sceptrul marelui voie
vod. în timp ce grupurile reprezen- 
tînd cele trei țări românești se con
topesc, în semn de frățească unire, 
domnitorul biruitor, care și-a închi
nat viața înfăptuirii năzuințelor de 
secole ale poporului nostru, rostește 
nobilul său legămînt : „Ridicați-vă, 
ridicați frunțile. De azi Înainte nici 
un fiu al acestui neam să nu mai ti
nă fruntea plecată. îndeplinind voin
ța pe care cu toții v-ați dovedit-o 
prin luptă. Io. Mihai Voievod, domn 
al Țării Românești, al Ardealului și 
a toată țara Moldovei, dau tuturor 
de știre că ni s-a-mplinit vrerea din 
veac". Urmează impresionantul mo
ment al legămîntului de credință 
față de patria unită, rostit de repre
zentanți ai Moldovei. Transilvaniei 
și Munteniei și pecetluit de jură- 
mintul Viteazului.

Momentul final al spectacolului 
ilustrează împlinirea, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, a 
aspirațiilor celor mai fierbinți ale 
poporului nostru, pentru care au 
luptat și s-au jertfit înaintașii. Fla
muri roșii și tricolore acoperă zarea. 
Mulțimea scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.". „Ceaușescu și poporul", 
„Partidul și poporul — o singură vo
ință". Apoi, ca un simbol viu al săr
bătorii de azi, se încinge Hora Uni
rii. Un grup de fete, in frumosul 
port de la Căpîlna. urcă la tribună. 
Tovarășul ‘Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu. ceilalți con
ducători de oartid și de stat sint in
vitați să se prindă în marea horă.

Salutați cu dragoste de zecile de 
mii de cetățeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
parcurg pe jos citeva sute de metri 
pe artera ce coboară din străvechea 
cetate, astăzi străjuită de un adevă
rat culoar viu, fremătînd de entuzi
asm.

La ieșirea din orașul vechi, alături 
de locuitorii veniți aici pentru a sa
luta pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se află reprezentanți ai cultelor în 
frunte cu mitropolitul Nicolae ai Ar
dealului, arhiepiscop de Alba Iulia și 
Sibiu, și monseniorul Aron Marton, 
episcop al Episcopiei romano-cato- 
lice de Alba Iulia.

în această Incandescentă atmosfe
ră de bucurie patriotică, de mîndrie 
civică, locuitorii bimilenarului mu
nicipiu iși iau cu căldură rămas bun 
de la tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, de la cei
lalți conducători de partid și de stat. 
Prezintă onorul ostași ai forțelor 
noastre armate, membri ai gărzilor 
natriotlce, ai detașamentelor tinere
tului de pregătire pentru apărarea 
patriei și de pionieri. Decolarea eli
copterului este însoțită de uralele și 
ovațiile nesfirșite ale miilor de oa
meni ai muncii. (Agerpres)

s a Încheiat repararea tuturor
UTILAJELOR NECESARE SECERIȘULUI? 
DAR MAGAZIILE, SlNT TOATE PREGĂTITE?

Se apropie luna iunie, lună în care va fi declanșat secerișul cerea
lelor pâioase — în primul rînd la orz, iar apoi la griu și secară. Vo
lumul lucrărilor de executat este foarte mare deoarece sint de recoltat 
aproape 3 milioane de hectare cultivate cu griu, secară și orz. De ase
menea, datorită dezvoltării puternice a masei vegetative și înmulțirii 
buruienilor, ca urmare a ploilor abundente din ultima lună, recoltarea 
se va desfășura în condiții mai deosebite. Toate acestea impun ca pre
gătirile pentru seceriș sâ fie încheiate din vreme, să existe garanția 
ca toate utilajele — tractoare, combine, prese de balotat — să funcțio
neze ireproșabil, pentru ca lucrările să se desfășoare fără întrerupere 
și să nu se piardă nici un bob din noua recoltă. Din ultimele date cen
tralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că, în stațiunile pentru me
canizarea agriculturii, combinele C 12 au fost reparate in proporție de 
90 la sută, iar combinele C-3 — de 83 la sută. De asemenea, in între
prinderile agricole de stat, combinele și presele de balotat paie au 
fost reparate în proporție de 80 la sută, lucrările fiind_ pe terminate, 
in unitățile care fac parte din trusturile Ilfov, Olt, Buzău, Teleorman, 
Iași și Bihor. întrucît termenul limită stabilit de minister pentru în
cheierea reparațiilor — 1 iunie — se apropie, trebuie luate măsuri ener
gice in vederea încheierii lucrărilor și verificării cu cea mai mare 
răspundere a tuturor utilajelor. De asemenea, trebuie rezolvate urgent 
toate problemele legate de asigurarea și pregătirea spațiilor de depo
zitare a produselor. în legătură pu stadiul pregătirilor pentru recoltare, 
iată citeva concluzii ce se desprind din raidul întreprins în județele 
Ialomița și Constanța.

Raidul nostru in județele Ialomița și Constanța
Ialomița. Potrivit programului în

tocmit de Direcția agricolă a județu
lui Ialomița, griul și orzul de pe 
150 000 ha urmează să ajungă in ma
gazii în cel mult 15 zile. Aceasta pre
supune realizarea unei viteze zilni
ce de lucru la recoltat de 10 000 hec
tare. La trustul S.M.A. discutăm cu 
inginerul Alexandru Gropescu. direc
tor adjunct. Parcul de combine C 12 
a crescut in acest an cu 100, așa că 
dispunem in prezent de 549 combine 
autopropulsate și de 517 combine C 3. 
începute din vreme, reparațiile la 
mașinile care vor jfi folosite la se
ceriș s-ap desfășurat bine. La aceas
tă dată, din cele 262 combine C 12 
planificate pentru reparații sint gata 
235. De îndată ce vor sosi cele 27 mo
toare de la centrul de reparații Hîr- 
șova. toate combinele vor fi reparate. 
Au mai rămas de reparat 50 combi
ne C 3. lucrările fiind in stadiu a- 
vansat. Au fost puse la punct și-cele 
420 prese de balotat paie. Stațiunile 
de mecanizare Cuza Vodă, Țăndă- 
rei. Ciocănești, Roseți și Independen
ța au terminat reparațiile. La S.M.A. 
Slobozia continuă instruirea celor 100 
mecanizatori care vor lucra pentru 
prima oară pe combinele autopro
pulsate.

Lucrările avansează și în întreprin
derile agricole de stat. I.A.S. Boccea 
a terminat reparațiile, iar la Pie- 
troiu, Bărăganu și Ciocănești ele sint 
avansate. Pe ansamblu însă lucrurile 
stau mai puțin bine ; 86 combine

Alături de pregătirea utilajelor pentru campania de recoltare și executarea lucrărilor de Întreținere a culturilor, 
mecanizatorii din secția S.M.A. de la cooperativa agricolă Răcăjdia, județul Caraș-Severin, lucrează zilnic la recol

tarea lucernei Foto : S. Cristian

Punctualitatea în onorarea contractelor 
este esențială pentru îndeplinirea 

ritmică a planului
— 50 de vagoane ? Ce să facem cu 

50 de vagoane intr-o sâptămină, cind 
nouă ne trebuie zilnic cite 30 ? 
Dati-ne 150 și răminem îndatorați 
Regionalei C.F.R....

Punind receptorul tn furcă, direc
torul întreprinderii mecanice Mirșa, 
ing. Ilarie Munteanu, ne-a spus că,' 
din primele zile ale anului, proble- 
ma-problemelor pentru uzină nu 
este nici lipsa de subansamble, nici 
cooperarea cu alte unități, ci pur și 
simplu livrarea volumului mare de 
prodpse fabricate aici. „Putem afir
ma — a adăugat directorul I. M. 
Mirșa — că, incă din primele luni 
ale anului, activitatea economică a 
întreprinderii s-a desfășurat cu to
tul altfel, eă fructificînd numeroase 
initiative și acțiuni proprii se ihde- 
pllnește bine și planul, decurg maî 
bine și livrările de produse către be
neficiari".

După ce, în anumite perioade din 
actualul cincinal, această mare în
treprindere constructoare de mașini 
a tras în jos nivelul realizărilor ob
ținute pe ansamblul industriei jude
țului Sibiu, in acest an, se pare că lu
crurile au intrat pe făgașul normal. 
Planul producției globale pe 4 luni a 
fost depășit, iar livrările către bene
ficiarii interni și clienții externi au 
sporit cu cite 10—15 autobasculante și 
autoremorci pe zi. acesta constituind 
cel mai mare volum de expediere 
a produselor din „istoria" fabricii. 
Recent, la 20 mai. colectivul între
prinderii a anunțat îndeplinirea sar
cinilor inițiale ale actualului cinci
nal la producția globală.

— Vorbeam de cooperare, care in 
cazul unității noastre are un rol ho- 
tărîtor pentru îndeplinirea ritmică 
a sarcinilor de plan și a contractelor 
economice — arăta directorul între
prinderii. Cred că n-a fost analiză 
întocmită în uzină din care să nu se 
desprindă faotul că nerealizarea 
planului se datorează... altora, res
pectiv întreprinderilor din țară cu 
care cooperăm. Au existat, e adevă
rat. numeroase neajunsuri in această 
privință, dar tot at.it de adevărat e 
și faptul că ne învățasem ca rezol
varea problemelor cooperării inter- 
uzinale să vină numai „de aus", de 

C 12 n-au fost încă reparate. După 
cum ne informa ing. Alexandru Rai- 
cu, șeful sectorului de mecanizare a 
trustului I.A.S., principala cauză a 
rămlnerii în urmă o constituie lipsa 
pieselor de schimb — in total 20 re
pere : pompe de apă și ulei, supape 
de admisie Și evacuare, bielă de mo
tor etc. La centrul de reparat mo
toare de la Dragalina. din 54 mo
toare, 30 sint gata, 19 in lucru, iar 
5 Ia demontat. O altă cauză care a 
dus Ia intirzieri în această unitate o 
constituie ritmul lent de lucru. Deși 
reparațiile au început la 1 martie, 
abia în luna mai ritmul de 
lucru a fost intensificat. Lip
sa pieselor de schimb se datoreș- 
te și faptului că o bună parte din 
reperele deficitare au fost comunica
te de unele unități tirziu, abia la in
tervenția trustului I.A.S. „S-au luat 
măsuri — ne-a spus șeful sectorului 
de mecanizare din trustul I.A.S. —■ 
pentru impulsionarea lucrărilor prin 
repartizarea unui număr mai mare 
de mecanici". Timpul fiind înaintat, 
sint necesare măsuri hotărîte în ve
derea încheierii grabnice a lucrărilor 
de reparații la toate utilajele ce vor 
fi folosite în campania de recoltare. 
(Lucian Ciubotarul.

Constanta. Pe măsură ce se apro
pie momentul începerii recoltării ce
realelor păioase, in județul Constan
ta se intensifică și ritmul lucrărilor 
de pregătire a spatiilor de depozita

Ia minister sau de Ia centrala de re
sort. Privind lucrurile in mod auto
critic. am analizat pe rind toate po
sibilitățile prin care putem perfec
ționa cooperarea : drept urmare, au 
apărut inițiative valoroase, au fost 
declanșate acțiuni importante...

— Puteți da citeva exemple ?
— Da. O vreme, numeroasele a- 

peluri adresate întreprinderii auto 
din Iași, de a ne asigura in avans 
unele repere care să determine des
fășurarea ritmică a montajului, au 
rămas fără ecou. „N-avem capaci-

Un adevăr reconfirmat 
de experiența întreprinderii 

mecanice Mirșa
tate de producție" — ni se argu
menta. Știind că, In unitatea noas
tră. existau mari rezerve in dome
niul utilizării fondului de timp de 
lucru al mașinilor, am ajuns la 
concluzia că putem să-i asigurărr» 
noi Întreprinderii din Iași dublurile 
de S.D.V.-uri de care avea nevoie. 
Și am procedat bine. Expediindu-i, 
bunăoară, o serie de modele meta
lice, întreprinderea ieșeană a putut 
executa in avans întreaga cantitate 
de suporți 1 123 pen*ru remorca bas
culantă R.M. 2. Unele neajunsuri 
am Intlmpinat, nu o dată, datori’ă 
lipsei cilindrului mic. de la instala
țiile de frînare ale autoremorcilor. 
Pentru a descongestiona o parte din 
capacitățile de producție de la „Me- 
trom" Brașov, unde se execută 
de mult timp acești cilindri, am ce
rut sprijin ministerului nostru pen
tru a ne repartiza două prese de 
ambutisat. Așa am ajuns să reali
zăm In uzină cilindrii amintiți, tn 
condiții de calitate și de eficiență 
economică superioare. 

re. Practic, in majoritst»» bazelor de 
recepție — printre care cele din Htr- 
șova. Traian, Ciocîrlia — magaziile 
au fost reparate, curățite și văruite, 
astfel incit noua recoltă poate fi pri
mită în orice moment. „Totodată, 
ne-am străduit să aducem și unele 
îmbunătățiri la utilajele de descăr
care și uscare a produselor, ne-a spus 
Gheorghe Beșca, șeful bazei de 
recepționare Traian. Pentru produse
le care vor fi transportate in vrac, 
am pregătit 4 cricuri hidraulice pen
tru descărcarea autocamioanelor, iar 
pentru cele care vor sosi în saci — 
12 puncte de descărcare. în felul •- 
cesta, putem recepționa zilnic 2 800— 
3 000 tone de griu".

Măsuri pentru sporirea vitezei de 
descărcare a mijloacelor de trans
port și buna condiționare a produse
lor au fost luate și la alte baze de 
recepție. Iată numai citeva din acțiu
nile finalizate. La baza de recepție 
din Ciocîrlia toate utilajele au fost 
reparate. întrucît baza de recepție 
Adamclisi nu dispune de uscătoare. 
pentru eliminarea corpurilor străine, 
a semințelor de buruieni — care ®u 
un procent mare de umiditate — 
utilajele au fost montate in "baterii, 
astfel incit să se facă o dublă con
diționare a griului Înainte de inma- 
gazinare.

Din calculele făcute, pornind de ia 
nivelul producțiilor planificate, rezul
tă că nu sint asigurate spații de de
pozitare pentru 56 300 tone cereale de 
vară. Dar după felul cum se pre
zintă acum culturile de cereale pă
ioase specialiștii apreciază că pro
ducțiile planificate vor fi depășite. 
Deci deficitul de spații s-ar putea 
să fie chiar mai mare. Ce trebuie 
făcut în această situație ? în primul 
rînd, este necesar ca organele agri
cole județene să ia măsuri pentru 
identificarea și pregătirea magazii
lor, remizelor, a altor construcții 
unde producția poate fi păstrată 
temporar. După cum ne spunea 
Ștefan Emanoil, directorul întreprin
derii județene pentru valorificarea 
cerealelor, pină in prezent au fast 
identificate spatii unde se pot depo
zita circa 5 000 tone de produse. 
Este, desigur, puțin față de posibili
tățile din județul Constanța. în al 
doilea rind, se pune problema elibe
rării spațiilor de depozitare ocupate 
de cîțiva ani de zile cu semințe. 
Astfel, pentru 9 000 tone de semințe 
de porumb, griu, soia ș. a. se blo
chează spații unde pot fi depozitate 
circa 24 000 'tone de produse. în a- 
cest sens, Centrala pentru valorifi
carea cerealelor va trebui să ia o 
hotărîre tn cel mai scurt timp posi
bil. (Ion Teodor).

Multe lucruri noi nl se în
fățișează acum Ia întreprinderea 
mecanică Mirșa. Odată cu efor
turile ce se depun pentru pregăti
rea tehnologiilor de fabricație a nu 
mai puțin de 9 produse noi, s-a tre
cut, de pildă, la montajul pe bandă al 
autobasculantelor și autoremorcilor. 
De asemenea, autobasculanta de 8 tone 
se vopsea, pînă nu de mult, după mon
tare pe șasiu ; acum, subansamblele 
acesteia se vopsesc separat, ceea ce 
influențează in bine calitatea acea- 
tei operații.

— Acestor măsuri li se alătură ac
țiunile privind utilizarea rațională a 
forței de muncă, problemă analizată 
intr-o recentă ședință de birou a co
mitetului de partid — ne-a spus to
varășul Viorel Pescaru, secretarul 
comitetului de partid din uzi
nă. Munca politică de masă ■ 
fost intensificată prin toate formele 
și mijloacele. Zilnic, cadre de con
ducere, împreună cu membrii comi
tetului de partid organizează discu
ții cu oamenii la locul de muncă 
pentru a găsi noi soluții de utilizare 
rațională a fondului de timp.

Așadar, I. M. Mirșa demonstrează 
că, atunci cind buna organizare In
ternă a producției se împletește en 
perfecționarea cooperării interuzina- 
le, planul și contractele se reali
zează ritmic.

— în ultima perioadă — ne spu
nea directorul unității — n-au pu
tut fi livrate mai multe remorci
R.M.-2, datorită lipsei ridicătoarelor 
M.T.-150. precum și un număr de 
autobasculante grele, din lipsa ridi
cătoarelor „Meiler" și a pompelor 
„Iton". Aceste repere trebuiau ex
pediate de întreprinderea mecanică 
Plopeni. Desigur, noi nu stăm cu mii- 
nile încrucișate. Acestea sint tnsă re
pere care nu mai pot fi realizate 
în unitatea noastră, cu forte proprii. 
Deci. I.M. Plopeni trebuie să ni le 
livreze neintirziat, sprijinind efortu
rile colectivului nostru de a realiza 
planul la toate sortimentele.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scintail"
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PREȘEDINTELE PĂRȚII BULGARE ÎN COMISIA MIXTĂ 
GUVERNAMENTALĂ BULGARO-ROMĂNA 

A PĂRĂSIT CAPITALA
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala tovarășul Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, președintele părții bulgare 
în Comisia mixtă guvernamentală 
bulgaro-română de colaborare eco
nomică și tehnico-științifieă, care a 
participat la întîlnirea de lucru a 
președinților celor două părți In co
misie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de tovarășul

Plecarea delegației Partidului 
Socialist din Chile

Miercuri după-amiază a părăsit 
Capitala delegația Partidului Socia
list din Chile, condusă de tovarășul 
Carlos Altamirano, secretar general 
al partidului, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită de prie
tenie în Republica Socialistă Româ
nia.

Vizita delegației Ministerului Poștelor 
și Telecomunicațiilor din R. P. Chineză

Delegația condusă de Ciun Fu-sian, 
■ inistrul poștelor și telecomunica
țiilor din Republica Populară Chine
za, a vizitat în perioada 24—27 mai 
numeroase obiective industriale, de 
transporturi și telecomunicații, uni
tăți sociale, culturale și turistice din 
județele Prahova, Brașov. Sibiu, 
Vilcea și Mehedinți. La București, 
oaspeților le-au fost prezentate Pa

VIZITA MINISTRULUI RESURSELOR NATURALE 
DIN REPUBLICA DEMOCRATICĂ SOMALIA

în cadrul vizitei pe care o între
prinde în țara noastră, ministrul re- 
«urselor naturale din Republica De
mocratică Somalia, dr. Hussein Sheke 
Kassim, a fost primit, miercuri, de 
ministrul afacerilor externe, George 

Leonte Răutu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele părții române în 
comisie, Nicolae Mănescu, ministrul 
energiei electrice. Ion Șt. Ion, secre
tar general al guvernului, Ion Flo- 
rescu, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Ivan Abagiev, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

La plecare, oaspeții \chilieni au 
fost salutați de tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

latul telefoanelor, Institutul de pro
iectări și cercetări tehnologice in te
lecomunicații, Centrul de tranzit 
poștal, șantiere ale întreprinderii 
„Teleconstrucția", uzina .Electromag
netica" și Fabrica de calculatoare.

Au fost, de asemenea, purtate dis- 
cutii la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Unelte și Elec
trotehnicii.

Măcovescu. în cadrul convorbirii ce 
a avut loc au fost abordate proble
me privind dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-somaleze. precum și unele as
pecte ale situației internaționale.

(Agerpres)

Cronica zilei
în sălile Muzeului de Artă al Re

publicii Socialiste România a avut 
Ioc, miercuri la amiază, vernisajul 
expoziției de pictură cehă și slova
că din secolul al XX-lea, organiza
tă sub auspiciile Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste cu prile
jul celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub do
minația fascistă.

Au participat Dumitru Ghișe, vi
cepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, artiști plastici, alți oameni 
de cultură și artă, un numeros pu
blic.

De asemenea, au luat parte Mi
roslav Sulek, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace la București, alți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați in 
tara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Mircea Deac, directorul oficiului de 
expoziții, și Dobroslav Kotek, direc
torul Galeriei de artă din Praga.

★
Miercuri dimineață au început In 

Capitală lucrările colocviului inter
național consacrat problemelor dez
voltării învățămîntului superior, or
ganizat de Centrul european pentru 
învățămînt superior din București.

Reuniunea, ce va dura trei zile și 
la care participă reprezentanți ai 
ministerelor învățămîntului din pes
te 20 de țări din Europa și Ame
rica, este menită să analizeze acti
vitatea actuală și de perspectivă a 
Centrului european pentru învăță
mînt superior, să dezbată ’ probleme 
concrete ale cooperării dintre state 
în acest domeniu.

Cei prezenți au fost salutați, în nu
mele directorului general U.N.E.S.C.O., 
de J. Herman, directorul diviziei 
pentru învățămînt superior.

★
La sediul Ministerului Transpor

turilor și Telecomunicațiilor a avut 
loc, miercuri la amiază, semnarea 
unui protocol adițional la Convenția 
pentru organizarea serviciului fero
viar de frontieră. în comun, pentru 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria, într-o 
singură stație de cale ferată, la 
Ruse.

Documentul, care reflectă creșterea 
schimburilor economice și comercia
le între cele două țări, precum și 
a transporturilor în tranzit, reactua
lizează și perfecționează o serie de 
prevederi ale convenției încheiate în 
anul 1958.

Protocolul a fost semnat de loan 
Nicolescu, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
și Gheorghi Baicev, adjunct al mi
nistrului bulgar al transporturilor.

(Agerpres)

Vizita viceprim-ministrului și ministru 
al afacerilor externe al Israelului

La București au început miercuri 
convorbirile oficiale între ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Măcovescu, 
și Yigal Allon, viceprim-ministru și 
ministrul afacerilor externe al Israe
lului.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de păreri în probleme inter
naționale, Îndeosebi asupra situației 
din Orientul Apropiat.

La convorbiri au participat Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Covaci, am
basadorul României la Tel Aviv, di
rectori din M.A.E.

Din partea israeliană au fost pre- 
zenți Yohanan Cohen, ambasadorul 
Israelului la București, Moshe Ra- 
viv, director general al Departa
mentului european din M.A.E. israe- 
lian.

★
Miercuri dimineața, Yigal Allon, 

viceprim-ministru și ministrul afa
cerilor externe al Israelului, a de
pus o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism. După-amiază, oaspetele israe- 
lian a făcut o vizită prin Capitală și 
Ia întreprinderea agricolă de stat 
„30 Decembrie".

★
Miercuri, ministrul afacerilor ex

terne al României, George Maco-

In legătură cu vizita in țara noastră a secretarului de stat 
pentru afacerile externe al Republicii San Marina

Partea română și partea sanmari- 
neză au convenit ca vizita oficială 
In România a secretarului de stat 
pentru afacerile externe al Republi
cii San Marino, Gian Luigi Berti,

Sosirea secretarului general al Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Iordaniei

La invitația ministrului afacerilor 
externe, George Măcovescu, miercuri 
după-amiază a sosit Ia București 
secretarul general al Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare — U.N.C.T.A.D. — Gamani 
Corea.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de Con
stantin Oancea, adjunct al ministru

vescu, a oferit un dineu In onoarea 
viceprim-ministrului șl ministrului 
afacerilor externe al Israelului, Yigal 
Allon.

Au participat Ion Cosma, ministrul 
turismului, prof. dr. Radu Păun, mi
nistrul sănătății, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, loan Ce- 
terchi, președintele Consiliului Le
gislativ, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale române și is- 
raeliene.

în timpul dineului, cei doi miniștri 
au toastat în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a președintelui 
statului Israel, Efraim Katzir. în a- 
cest cadru s-a evidențiat faptul că 
relațiile dintre România și Israel 
s-au dezvoltat pe baza principiilor 
deplinei egalități în drepturi, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, renunțării la forță și la a- 
menințarea cu forța, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc. S-a exprimat, totodată, con
vingerea că actuala vizită a oaspe
telui israelian, care face parte din 
dialogul politic statornicit între cele 
două țări, va contribui la întărirea 
colaborării româno-israeliene, va 
sluji cauzei păcii și înțelegerii Intre 
popoare.

(Agerpres)

care urma să aibă loc in perioada 
30 mai—2 iunie a.c., să fie aminată 
pentru o dată c« se va stabili de 
comun acord.

lui afacerilor externe, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, precum și de 
Sayed Abbas Chedid, directorul Cen
trului de informare al O.N.U., și B. 
R. Devarajan, reprezentantul Pro
gramului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare in România.

(Agerpres)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul și Guvernul Republicii Sri Lanka mi se alătură pentru a mulțumi Excelenței Voastre, guvernului și poporului țării dumneavoastră pentru amabilul mesaj de felicitare pe care mi l-ați adresat cu ocazia celei de-a treia aniversări a Republicii Sri Lanka.

WILLIAM GOPALLAWA
Președintele Republicii Sri Lanka

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialist* RomâniaDomnule președinte,Am onoarea să vă mulțumesc pentru urările pe care mi le-ați transmis cu ocazia celei de-a 3-a aniversări a Republicii Unite a Camerunului.La rindul meu, vă rog să primiți cele mai bune urări pe care le adresez pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru propășirea poporului prieten al României.Cu foarte înaltă considerație,
EL HADJ AHMADOU AHIDJO

Președintele Republicii Unite a Camerunului

ÎNTRE 29 Șl 31 MAI VA AVEA LOC LA BUCUREȘTI

Colocviul interparlamentar „Un nou sistem 
de relații economice internaționale"

între 29 și 31 mai a.c., la Bucu- centrale, Agenției române de presă
rești se vor desfășura lucrările co- „Agerpres", Radioteleviziunii româ-
locviului interparlamentar „Un nou 
sistem de relații economice interna
ționale", organizat de Grupul român 
din Uniunea Interparlamentară. In 
legătură cu această prestigioasă ma
nifestare, miercuri după-amiază a a- 
vut loc. Ia sediul Uniunii ziariști
lor, o conferință de presă la care au 
luat parte reprezentanți ai presei

Cu prilejul Zilei naționale a Rega
tului Hașemit al Iordaniei, ambasa
dorul acestei țări la București, Hani 
Khasawneh, a oferit, miercuri, o re
cepție.

Au participat Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 

ne, precum și corespondenți ai pre
sei străine acreditați in țara noastră.

Corneliu Mănescu, președintele 
Grupului român din Uniunea Inter
parlamentară. președintele colocviu
lui, și Pio Carlo Terenzio, secretar 
general al Uniunii Interparlamenta
re. au vorbit despre importanța și 
semnificația colocviului.

(Agerpres)

Gheorghe Cazan, ministru! industriei 
ușoare, membri ai conducerii unor 
instituții centrale, personalități ale 
vieții culturale și științifice, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de mișiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Lucrările sesiunii Comisiei mixte româno-ecuadoriene 
de colaborare și cooperare in domeniul petrolului
în Capitală au început miercuri 

lucrările celei de-a 2-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-tecuadoriene de 
colaborare și cooperare în domeniul 
petrolului.

Delegația ecuadoriană. condusă de 
eolonel Rene Vargas, director gene
ral al Corporației ecuadoriene de

REALIZĂRI REMARCABILE 
ÎN ÎNDEPLINIREA PLANULUI

• OAMENII MUNCII SUCEVENI, 
muncind cu perseverență și dăruire 
comunistă, sub conducerea organelor 
Și organizațiilor de partid, raportează 
că au îndeplinit planul producției in
dustriale pe 5 luni ale acestui an. 
Avansul ciștigat le va permite ca 
pînă la sfîrșitul lunii să realizeze o 
producție-marfă industrială supli
mentară evaluată la 149 milioane lei, 
iar la investiții o depășire de 37 mi
lioane lei. Totodată, a fost pusă în 
funcțiune, cu 35 zile înainte de ter
men, Fabrica de tricotaje tip lină din 
orașul Rădăuți.

Cu acest prilej biroul Comitetului 
județean Suceava al P.C.R. a adresat 
o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România.

• La 28 mai. colectivul ÎNTRE
PRINDERII DE PIELĂRIE ȘI ÎN
CĂLȚĂMINTE „FLACARA ROȘIE" 
DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI a 
realizat sarcinile planului cincinal, 
urmînd ca pînă la sfîrșitul anului să 
realizeze o producție suplimentară 
estimată la 300 milioane lei. Cu acest 
prilej a fost adresată o telegramă 
C.C. *1 P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

• în aceeași zi a raportat îndepli
nirea prevederilor actualului cinci

Cei vechi asemănau patima bău
turii cu nebunia voită, premeditată 
și așezau beția la începutul tuturor 
pornirilor rele. Și nu întimplător, 
între întîlle virtuți erau prețuite în
deosebi cumpătarea, viața echilibra
tă, traiul fără exagerări. Dar... Unii 
contemporani ai noștri 7 Aceia care 
exagerează uneori 7 Care nu știu ori 
nu reușesc a se opri la vreme. 
Care-și pricinuiesc prin asta, cu „pi
cătura" zilnică, ori cu „măsura" cam 
fără măsură, un rău dintre cele mai 
mari pe care și-l poate face omul 
sieși. Din păcate, nu numai lui ci și 
familiei și, de multe ori, celor din 
jurul său.

„.Către vremea prînzului. afluența 
în localurile de alimentație publică 
atinge nivelul maxim de solicitare. 
Nimic mai firesc ca cineva să des
chidă ușa oricărui local cu intenția 
să mănince ceva, nimic mai firesc 
ca omul să-și asorteze meniul — fie 
că se află lntr-un asemenea loc, fie 
acasă — cu un pahar, după cum are 
poftă și după cum găsește de cuviin
ță. Să fim bine înțeleși, nu e nici o 
supărare atîta vreme cit cel ce se 
așază la masă știe cind și cit de 
mare să fie acel pahar. Cîtă vreme 
asta nu-i dăunează nici lui. nîci fa
miliei și nu se repercutează nefavo
rabil asupra felului în care trebuie 
să-și ducă la capăt îndatoririle. Dar 
cum să fi fost duse la capăt aceste 
îndatoriri cind era abia ora 13, iar 
la restaurantul „Potcoava" din Bucu
rești (am început investigațiile noas
tre intrînd la întîmplare în cîteva 
localuri din preajma Pieței Unirii) 
Nicolae Gheboșilă, lucrător la între
prinderea cinematografică, se și așe
za să deguste în tihnă un pahar. Cu 
inima împăcată, ca omul care și-a 
făcut cu prisosință datoria :

— Să vedeți, am terminat trea
ba..,

— Și ce-ai făcut pe ziua de azi 7
— Păi... am dus două role de film...
La restaurantul „Rapid" de pe Bu

levardul 1848, unitate, cum o arată 
și numele, menită să ajute celor gră
biți să rezolve rapid problema mesei, 

ștat pentru petrol (C.E.P.E.), a fost 
primită de Bujor Almâșan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, e- 
xaminîndu-se cu acest prilej extin
derea cooperării în acest domeniu.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

nal și colectivul ÎNTREPRINDERII 
DE RADIATOARE, ECHIPAMENT 
METALIC, OBIECTE ȘI ARMATURI 
SANITARE DIN BUCUREȘTI. Față 
de ultimul an al cincinalului trecut, 
volumul producției globale este acum 
cu 70 la sută mai mare, nivelul pro
ductivității muncii a crescut cu 44 la 
sută, iar cheltuielile de producție 
s-au redus cu 18 la sută.

în telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se apreciază că pînă la 
sfîrșitul anului se va realiza o pro
ducție suplimentară evaluată la 470 
milioane lei.

• Colectivul ÎNTREPRINDERII DE 
CONFECȚII CRAIOVA a realizat 
prevederile planului cincinal la 
producția globală industrială și la 
indicatorul livrări export cu circa 220 
de zile mai devreme. Paralel, a fost 
obținută și o diversificare a gamei 
sortimentale a produselor destinate 
fondului pieței.

Slntem hotărîți, se arată In tele
grama trimisă cu acest prilej secre
tarului general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca și de acum înainte să facem, tot 
ce depinde de noi pentru realizarea 
integrală a indicatorilor de plan pe 
acest an.

(Agerpres)

personalul și clienții localului sint 
vizibil stinjeniți de prezența unor 
indivizi puși pe ședere de „cursă 
lungă". Fapt și mat semnificativ, 
discuția se împotmolea de cum ve
nea vorba de muncă :

— Eu... eu lucrez z’grav vops’tor 
Ia cooperativa Bolentin. (Teodor Fo- 
dor, din Buhuși, str. 9 Mai nr. 3)...

— Cu ce treabă în București ?
— Păi, acu-n Paj’ra. La căminu’ 

cultural...

Prieten cu paharul, 
dușman cu sine însuși

— Și gata, »-■ terminat treaba in 
Pajura 7

— Paj’ra 7! Am zis eu Paj’... 7 Nici 
nu c’nosc... Acu’ mă ’uc la o casă...

Și s-a dus. Cu vizibile dificultăți 
de echilibru. De alături, dintre a- 
mici și sticle, Dumitru Dobre din 
Budești-Ilfov (ar lucra la întreprin
derea „23 August", după cum pre
tinde cu ajutorul unei legitimații 
Vechi și nevizată din... 1972 !?) pri
vește detașat și se prezintă : „Beau 
ca o sugativă, da’ nu dorm în șanț. 
Asta e !“...

La „Ciocirlia", tocmai se ridicau 
de la o masă cei doi ocupanți ; sub 
frapieră o puzderie de sticle de be
re. Și... Aflăm cu stupoare că petre
căreții sînt un mecanic și un auto- 
macaragiu (Barbu Anton și Ion Ma
rin) de la un șantier din împreju
rimi.

— Venisem să mîncăm, dar am zis 
că o bere...

Și masa se prelungise, berea curse- 
•e gîrlă, iar pînă la sfirșitul progra-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT tv
FOTBAL:

In preajma meciului România — Scoția din campionatul european
Joc de antrenament al echipei noastre reprezentative

Ieri, la Snâgov, echipa reprezenta
tivă a României a jucat un meci de 
antrenament în compania diviziona
rei B Autobuzul. Cu excepția lui 
lordănescu, încă nerestabilit, la joc 
au luat parte toți fotbaliștii din lot, 
inclusiv Dinu și Dobrin, refăcuți de 
pe urma recentelor accidentări.

Echipa reprezentativă a învins 
partenera de antrenament cu scorul 
de 5—1, la pauză 3—1. în prima re
priză a intrat pe teren formația care 
începuse și precedenta partidă ofi
cială, cea contra echipei reprezenta

POLO La Torino: România-Ungaria 4-2
—

ROMA 28 (Agerpres). — Conti- 
nuindu-și pregătirile in vederea a- 
propiatelor campionate mondiale, 
programate în luna iulie la Caii 
(Columbia), cîteva dintre cele mai 
puternice echipe europene de polo 
participă în prezent la turneul de 
la Torino. în primul meci, selecțio
nata României a întîlnit redutabila 
reprezentativă a Ungariei, campioa-

TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE ȘAH 
DE LA TIMIȘOARA

La Timișoara s-au disputat ieri 
după-amiază partidele din runda a 
3-a a turneului internațional femi
nin de șah. în partida centrală jucă- 
toarea noastră Ligia Jicman a între
rupt în poziție egală cu campioana 
lumii Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.). 
Alte rezultate : Makai — Reicher 

mului (Încă trei ore) dumnealor se 
credeau numai buni de manevrat 
utilaje care nu admit nici cea mai 
mică nesiguranță a mîinii și ochiu
lui, nici o Încetinire a reflexelor. 
Reacționînd cu promptitudine, mais
trul în subordinea căruia se aflau 
i-a scos din lucru pentru restul pro
gramului. Și credem că dușul rece 
care a urmat, prin discutarea cazu
lui în fața colegilor de muncă, le-a 
prins bine celor doi meșteri certați 

cu disciplina. în cite împrejurări, 
însă, reacția celor din jur este atit 
de promptă, de salutară ? Ce se in- 
timplă cind, necurmată la vreme, 
„picătura" de azi se adaugă celei de 
ieri, și, într-o fatală obișnuință, cea 
de miirie celei de azi ? Să ne oprim 
asupra altei secvențe.

...Parcul din fața halelor Obor. Ca 
în orice parc, oameni care se plim
bă. ori stau de vorbă, copii care se 
joacă... Tabloul este însă alterat de 
imaginea șocantă a unui grup ce 
ocupă o bancă întreagă ; membrii săi 
au drept îndeletnicire de căpetenie 
ștafeta unor sticle ce exală de la 
cițiva pași mirosul de alcool. Cite doi 
la o sticlă ; o trec din mînă-n mînă 
și icnesc scurt : „Noroc !“. O geantă, 
ce pare o obișnuită geantă de mers 
la lucru, zace alături. Ne așezăm 
lingă stăpînul ei și încet, încet, discu
ția se înfiripă.

— Direct de la lucru ? — întrebăm 
noi, privind la geantă cu subințeles. 

tive daneze, adică : Răducanu — 
Cheran, Sătmăreanu II, G. Sandu, 
Anghelini — Dumitru, Dinu, Geor
gescu — Crișan, Dobrin, Lucescu.

După pauză au mai jucat Sameș, 
Bălăci, Kun și Marcu, substituindu-i 
pe Sătmăreanu II, Georgescu, Do
brin și Crișan (pe locul lui Crișan 
a trecut Lucescu, in timp ce Marcu 
a ocupat postul de extremă stingă).

Golurile au fost înscrise în ordine 
de Dumitru, Georgescu, Lucescu, 
Kun (2).

nă mondială și europeană. Jucînd 
excelent, sportivii români au obți
nut victoria cu scorul' de 4—2 (1—1, 
2—1, 0—0, 1—0), prin golurile înscri
se de Cornel Rusu (2), Dinu Po
pescu și Răducanu.

Celelalte două partide s-au înche
iat cu următoareje rezultate : Iugo
slavia—Italia 5—5>; Spania—Selecțio
nata secundă a Italiei 10—7.

1—0 ; Wasnetsky — Kasprzyk 1—0. 
Celelalte partide au fost întrerupte.

în partidele întrerupte din prime
le două runde și continuate miercuri 
dimineața au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate tehnice : Was
netsky — Mureșan 0—1 ; Nuțu — 
Reicher 0—1 ; Polanova — Vujano- 
vici 1—0.

— Aș 1 D-acolo, gata de la trei.
— Si de atunci, tot... aici 7 (n.n. — 

era ora 18).
— Tot, zice omul muțind sticla în 

mina cealaltă. Aflăm că-1 cheamă 
Constantin Marin, locuiește pe strada 
Ion Maiorescu, la nr. 48 bis. E sudor 
de meserie. Și electric și autogen.

— Meserie bună. Și unde lucrezi 7
— La „Metaloglobus".

tace. Privește mohorît In pămint 
Să tot aibă 45—46 de ani. Arată însă 

trecut de 50. E nebărbierit. îmbrăcat 
neglijent. Aprinde o țigară. îi tre
mură mina.

— Nea Costică, ți se întîmplă des 7
— Vorbim așa, deschis 7
— Deschis. •
— Des. AI naibii de des. Și nu mă 

opresc așa, la o cinzeacă, două...
— $i cum merge treaba ? Nu-ți 

tremură mina pe brenerul aparatu
lui de sudură ?

— Vorbim deschis 7
îi confirm. Ochii injectați țintesc 

iar în pămint.
— Ba tremură 1
— Și n-ai necazuri acolo, la servi

ciu ? Colegii nu te iau la rost ?
— Oho, de cîte ori 1 Am încercat 

eu s-o las. O săptămînă-două... Da’ 
băutura asta e batjocură pe capul o- 
mului ! Neom îl face.

Cît de neom îl face băutura pe cel 
ajuns robul ei aveam să aflăm de-a 
binelea a doua zi cînd am vrut să-l 
cunoaștem pe Constantin Marin la 
locul său de muncă, la „Metaloglo

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS

Tenismanul român Toma Ovicî a 
repurtat miercuri o frumoasă victo
rie în primul tur al turneului inter
național de la Dusseldorf. Jucînd 
excelent, Toma Ovici l-a învins cu
6— 4. 6—4 pe cunoscutul jucător ame
rican Tom Gorman. f »

CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE 

ALE ITALIEI
Miercuri, în cadrul campionatelor 

internaționale de tenis ale Italiei de 
la Roma, Uie Năstase l-a eliminat cu
7— 5, 6—1 pe americanul Bob Kreiss.
Alte rezultate mai importante : So
lomon (S.U.A.) — Kamiwazumi (Ja
ponia) 6—1, 2—6, 6—3, ; Orantes (Spa
nia) — Taroczy (Ungaria) 6—7, 6—4, 
6—(3 ; Dibbs (S.U.A.) — Munoz (Spa
nia) 6—3, 7—5 ; Wilas (Argentina) 
— Franchitti (Italia) 6—1, 6—4 ; Mei- 
Ier (R.F.G.) — Cano (Argentina) 6—0, 
6—4 ; Pilici (Iugoslavia) — Koch 
(Brazilia) 6—1. 6—1 ; Ramirez
(Mexic) — Caujolle (Franța) 6—2, 
5—7, 6—3.

Bayern Miinchen cîștigă 
„Cupa campionilor 
europeni" la fotbal

Peste 50 000 de spectatori au ur
mărit aseară pe stadionul „Parc des 
Princes" din Paris finala „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal, tn care 
s-au intilnit echipele Bayern MUn- 
chen, deținătoarea trofeului, și Leeds 
United. Fotbaliștii vest-germani au 
repurtat victoria cu scorul de 2—0 
(0—0) prin punctele marcate de Roth 
(min. 71) și Miiller (min. 82).

bus". Fiindcă aici omul nostru era 
pur și simplu... Inexistent ! Nu mai 
lucra în această unitate de cinci ani : 
i se desfăcuse contractul de muncă 
pentru repetate absențe nemotivate. 
Motivul absentelor e de Ia sine în
țeles. L-am căutat în aceeași dimi
neață acasă. Lipsea. Aflăm în schimb 
că nu lucrează nicăieri, că din cauza 
băuturii i s-a dezbinat și familia. A 
ajuns de nu mai trezește decît milă 
și ridicări din umeri în cartier : „pă
cat de el, ce meseriaș era”.

...Cîteva minute mai tîrziu, pe a- 
ceeași bancă. în același parc aveant 
să-1 găsim, în sfîrșit, pe fostul su
dor. fostul bun meseriaș de odinioa
ră — decăzut acum intr-o existență 
sordidă dominată de viciul băuturii. 
Și cu toate că era abia nouă dimi
neața. deja cedase ispitei.

— Nu te-ai dus la treabă azi 7 des
chidem vorba, ca și cum n-am ști 
nimic.

— Ei, se mal întîmplă. Nu m-am 
dus...

— Ce așa mare lucru, li sare in 
ajutor un pierde-vară de alături, îl 
penalizează c-o zi și-atîta tot... Se 
duce el mîine 1

— Așa e. Mă duc...
— Unde 7 !
Și l-am spus tot ce știam, tot ce 

aflasem despre el. A bliguit ceva ce 
aducea a scuze, a invocat pierderea 
unor acte, că dacă l-ar ajuta cineva... 
(De aceea și semnalăm cazul. în a- 
tenția factorilor de resort de pe lin
gă Consiliul ponular al sectorului 3. 
în special a Oficiului forțelor de 
muncă). în rest, nimic altceva decît 
declinul unui om. dezintegrarea mo
rală a unui fost bun meseriaș nevoit 
acum să ceară fostei 'neveste cei 
cițiva Iei cu care-și tîrăște existenta 
parazitară. Un caz in extremis, dar 
un caz-avertisment. Și, implicit, o 
invitație Ia cumpătare. O invitație 
Ia atitudine fermă din partea colec
tivelor de muncă, din partea opiniei 
publice. N-avem dreptul să tolerăm 
asemenea apucături !

Dinu POPESCU

PROGRAMUL! I

16.00 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Din țările socialiste.
17.15 Intermezzo coregrafic.
17.30 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
17.45 Mult e dulce...
18.10 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18,55 Film serial pentru copil : 

„Răpitorii44.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
30,00 Reportaj T : • Biografii po

sibile a Școala din vîrful 
dealului.

20.30 Estrada estradelor.
20.45 Mai aveți o întrebare ? Au

tomobilul — prezent și viitor.
21,25 Flori de mai —- cunoscute 

pagini muzicale din creația 
românească și universală.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL TI
20,00 Concert simfonic. Orchestra 

de studio a Radioteleviziunii. 
Dirijor : Carol Litvin. Con
cert de concerte. în pro
gram : Wilhelm Berger — 
Concertul pentru violoncel și 
orchestră. Solist : Marcel
Spinei : W. A. Mozart — 
Concertul nr. 1 !n re ma
jor pentru trombon și or
chestră K. V. 412. Solist : 
Marin Soare.

21,00 Viața economică a Capitalei.
21.15 Telex.
21.20 Film serial : Kojak.

cinema
• Toamna bobocilor : SCALA — 
9; 11,15; 18,45; 16; 18,30; 20,45. FLA
MURA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30, GRADINA LUCEAFĂRUL
— 19.45.
• Călătoria : PATRIA — 9,30 î
11,45: 14; 16,15; 18,30: 20,45. FES
TIVAL — 9: 11,15; 13.30: 16; 18.30; 
20,45, FAVORIT — 9,13; 11.30: 13,45; 
16; 18,15: 20.30.
O Convalescența : TIMPURI NOI
— 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20,15.
• Comedia fantastică : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18.15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11: 13; 15; 17; 19,15, 
la grădină — 20.15.
• Recompensă pentru șerif: SA
LA PALATULUI (seria de bile
te 5078) — 16,15; (5079) — 18,30;
(5080) — 20,45. LUCEAFĂRUL — 
9: 11.15; 13.30: 16: 18,15: 20,30,
BUCUREȘTI — 9: 11,15; 13,30: 16; 
18.15; 20.30, la grădină — 20. GRA
DINA FESTIVAL — 19,45.
• Program de desene : DOINA
— 10.
• Pirații din Pacific — Insula co
morilor : DOINA — 11,30: 15:
18.30, MOȘILOR — 16. la grădină 
— 20, MUNCA — 16: 19.
• Ce culoare are dragostea. (Tn 
cadrul zilelor filmului cehoslo
vac) î CASA FILMULUI — 10; 
12,30; 16.
e Jane Eyre : CAPITOL — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, la gră
dină —- 20.15.
a Pe aici nu se trece : EXCEL- 
STOR — 9; 12.30; 16; 19,15, GLO
RIA.— 9; 12,13; 16; 19.15, AURO
RA — 9.30; 12,30; 16; 19,15, la gră
dină — 20.
• Marea cursă : FEROVIAR — 9;
12,15; 16: 19,15, MIORIȚA — 9;
12,30: 16: 19,30.
• Incredibilele aventuri ale unor 
Italieni in Rusia : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, Ia gră

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30, 

31 mai și 1 iunie. In țară : Vremea va 
fl In general instabilă și răcoroasă în 
prima parte a intervalului, apoi se va 
ameliora. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea șl 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice, mal frecvente în primele 
zile. Vint moderat. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse între 6 și 16 grade, 
iar maximele între 15 și 25 de grade, 
mai ridicate in ultimele zile. In Bucu
rești : Vreme instabilă șl răcoroasă In 
prima parte a intervalului, apoi tn ame
liorare. Cerul va fi temporar noros. 
Ploaie de scurtă durată. Vint moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

dini — 19.45, VOLGA — 9; U.15| 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Răfuiala : VICTORIA — 9,11I
12; 14,45; 17,30; 20,15, LIRA —
15,30; 18, la grădină — 20.
• Omul care aduce ploaie —
14,30, Leul iarna (ambele serii)
— 16,30, Ghici cine vine la cină —
20,45 : CINEMATECA (sala Union).
• Blocada : COTROCENI — 15,30;
19.
• Hoinarii : GRIVITA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9: 11,15; 13,30: 16; 18,13; 20,30, la 
grădină — 20.
• Fata care vinde flori : DACIA
— 9; 12: 15,15; 17.45: 20,15.
• Pe aripile vîntului : DRUMUL 
sărit — io: 15: 19.
• Tată de duminică : BUCEGI — 
16: 18, la grădină — 20, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15, GRADINA 
TITAN — 20.
• Ochii Shivanel : FERENTARI
— 13,30: 19. POPULAR — 15.30: 19.
• Trandafirul negru : UNIREA
— 15,45; 18, la grădină — 20,15.
• Pline și ciocolată : VIITORUL
— 15.30; 18; 20,15.
• Fugarul î ARTA — 15.90; 17,45?
20, la grădină — 19.45.
• Vandana : LUMINA — 9; 12.80? 
16: 19,15.
• Nu filmăm să ne-amuzftm 1 
PACEA — 16; 18; 20. COSMOS — 
15,30; 17,45: 20.
• Pantalonii cavalerului von Bre- 
dow : GIULEȘTI — 15,30; 18: 20,15.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
CRÎNGASI — 16: 18,15.
• Țăranii : RAHOVA — 15.80; 19.
• Sarea : FLACAra — 15.30; 18; 
20.15.
• O noapte la castel : VITAN — 
15,30: 18.
• Șapte mirese pentru șapte 
frați : GRADINA VITAN — 20,45.
SUn milion pentru Jake : PRO- 

RESUL — 15,30; 18; 20.15.

1

teatre
• A.R.T.A. (Palatul «porturilor șt 
culturii) : Concert extraordinar de 
muzici ușoară cu Denia Rous
sos și formația sa — 20.
• Teatrul Național București (sa
la mare) : Un fluture pe lampă
— 19.30. (sala mică) : Imbllnzlrea 
scorpiei — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu* 
(sala Studio) : Ciclul „După-amle- 
zile muzicale ale tineretului". 
Concert cameral susținut de e- 
levl al liceului „George Enescu*
— 18.

(sala Ma
nevrat. — 

Șoc la me-

• Orchestra simfonică a Radio
televiziunii : Concert simfonie. 
Dirijor : - .
• Opera 
miraculos, 
men — 19. 
o Teatrul 
țiganilor —
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chițimia — 19.30, (sa
la din str. Alex. Sahia) : Elisa- 
beta I — 19.30.
a Teatrul Mic : Viata e ea ua 
vagon 7 — 19.30.
e> Teatrul „Nottara" 
glieru) : Bărbați fără
19,30. (sala Studio) : 
zanin — 19.
• Teatrul Giuleștl : 
sufleurului — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „c. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19,30.
• Teatrul „Ton Vasilescu* 
sint tatăl copiilor — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea tim
pului pierdut
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30
• Circul de stat : Hai să rtdem 
la circ — 19,30.
a Studioul de teatru 
Bolnavul închipuit — 20.

Concert
Carol Litvin — 20.

Română : Mandarinul 
Anotimpurile, Car-

de operetă : Voievodul
19,30.

Răzbunarea

Ea

17.

I.A.T.C.1

pronoexpres
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 28 MAI 1975

EXTRAGEREA I : 3 14 34 11 43 8.
EXTRAGEREA a II-a : 5 16 2 39 23.
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 2 625 666 lei, din care
1 945 336 lei report.

Plata cîștigurilor se va face în Ca
pitală începind din 5 iunie pină la 
28 iulie, în țari aproximativ din fl 
iunie pînă la 28 iulie 1975 inclusiv, 
iar prin mandate poștale aproxima
tiv din 9 iunie 1975.
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D vizită memorabilă, încununată 
de rezultate strălucite deschizătoare 
de noi perspective marii prietenii 

romăno-coreene
în ziarele de Ieri au fost date pu

blicității documentele semnate la în
cheierea întîlnirii și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, cu prilejul 
vizitei oficiale făcute în țara noastră, 
în fruntea delegației de partid și gu
vernamentale. încununare strălucită 
a celor cinci zile petrecute de solii 
poporului coreean pe pămîntul pa
triei noastre, documentele reflectă în 
mod fidel ampla semnificație a ma
nifestărilor din aceste zile, care, pe 
drept cuvînt, pot fi apreciate ca isto
rice pentru dezvoltarea prieteniei, 
solidarității și colaborării frățești ro- 
mâno-coreene. Așa cum poporul 
coreean a primit, în urmă cu patru 
ani, cu deosebită prietenie, cu emo
ționante gesturi de stimă și înaltă 
considerație, pe tovarășul Nicoftie 
Ceaușescu, tot astfel, în manifestările 
pline de căldură, izvorite din inimă, 
ale sutelor de mii de cetățeni ai Ca
pitalei la adresa celor doi conducători 
de partid și de stat și-au găsit expre
sie simțămintele de satisfacție ale în
tregului nostru popor pentru relațiile 
în continuă dezvoltare româno-co- 
reene. Cu deosebită plăcere au fost 
reținute în țara noastră cuvintele to
varășului Kim Ir Sen, care arăta că 
poporul coreean se bucură că are in 
Europa un asemenea prieten apropiat 
cum este poporul român. într-adevăr. 
România și R.P.D. Coreeană sînt si
tuate la mari distanțe, le despart 
lanțuri muntoase, mări și fluvii, dar, 
in pofida depărtării geografice, 
popoarele român și coreean se simt, 
pe bună dreptate, deosebit de apro
piate. Similitudinea destinelor — atît 
poporul român cit și cel coreean au 
cunoscut vitregiile dominației străine 
și au fost nevoite să ducă grele și în
delungate lupte pentru a-și apăra 
ființa națională ; hărnicia și tenaci
tatea lor în opera de edificare a 
orînduîrii socialiste ; întrajutorarea 
frățească pentru înfăptuirea acelorași 
țeluri; conlucrarea pe arena interna
țională pentru afirmarea idealurilor 
de independență, libertate și progres 
ale popoarelor; solidaritatea lor mi
litantă cu toate forțele înaintate ale 
contemporaneității reprezintă surse 
ce alimentează permanent sentimen
tele reciproce de profundă prietenie, 
stimă și respect.

Fără îndoială, convorbirile Ia nivel 
înalt româno-coreene au marcat un 
nou și deosebit de Important pas în 
dezvoltarea și consolidarea acestor 
relații frățești. Aceasta și-a găsit 
cristalizare în Tratatul de prietenie și 
colaborare între Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană, document de ex
cepțională însemnătate politică, ce 
deschide un nou capitol în cronica 
relațiilor româno-coreene, fiind tot
odată un model de instrument juridic 
prin care două state socialiste se an
gajează să colaboreze în interesul 
reciproc, al cauzei socialismului și 
progresului în lume. Tratatul con
stituie o nouă dovadă a consecvenței 
neabătute cu care partidul și statul 
nostru militează pentru întărirea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală cu toate țările socialiste, 
atît din Europa, cît și de pe alte con
tinente — orientare programatică, 
reafirmată de cel de-al XI-Iea Con

Consiliul de Securitate a prelungit 
mandatul Forțelor 0. N. U. 

staționate pe înălțimile Golan
NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager

pres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U., întrunit miercuri, a hotârit 
prelungirea cu încă șase luni (pină 
la. 30 noiembrie a.c.) a mandatului 
Forțelor O.N.U. staționate in zona 
da dezangajare a trupelor siriene și 
israeliene de pe Înălțimile Golan.

Proiectul de rezoluție adoptat în 
acest sens cheamă părțile implicate 
să continue aplicarea rezoluției nu
mărul 338 a Consiliului de Secu
ritate, din octombrie 1973. privind 
încetarea oricăror acțiuni militare și 
respectarea rezoluției numărul 242 a 
Consiliului de Securitate, care stabi
lește principalele obiective in vederea 
realizării păcii, după războiul din 
iunie 1967.

In cadrul cooperării eco
nomice româno-iraniene,13 
Teheran a fost încheiat un nou 
contract între „Uzinexportimport" și 
„Iran Tractor Manufacturing Co.“. 
Contractul prevede livrarea, incepînd 
cu finele anului 1975 și în 1976, a 
15 000 tractoare românești complete 
sub formă de colecții C.K.D., ce ur
mează a fi montate la fabrica de la 
Tabriz. De asemenea, a fost discu
tată livrarea în anul 1977 a altor 
10 000 tractoare.

Ministrul tailandez de ex
terna, Chatichai Choonhavan, a de
clarat că țara sa urmează politica 
„unei singure Chine" și că, în con
secință, va stabili în curînd relații 
diplomatice cu R. P. Chineză.

Guvernele R.D. Vietnam 
șl BirmanieiBU hotărit să stabi_ 
lească relații diplomatice la rang de 
ambasadă, începînd de la 28 mai a.c. 
_  anunță un comunicat al Ministe
rului Afacerilor Externe al R.D.V.

La Vientiane • fost semnot 
un acord între Laos și Statele Unite 
privind încetarea definitivă a acti
vității in această țară a Agenției 
Americane pentru Dezvoltare Inter
națională și plecarea, pînă la 30 iu
nie a.c., a întregului personal ame
rican. 

gres al Partidului Comunist Român. 
Dînd expresie voinței comune de a 
extinde și adinei, în continuare, pe 
multiple planuri, prietenia și colabo
rarea dintre România și R.P.D. Co
reeană și consacrînd, totodată, nor
mele de valoare universală ale 
raporturilor dintre state, pe care 
România le^a înscris în tratatele șl 
documentele încheiate cu alte țări 
socialiste, cu numeroase alte state ale 
lumii, tratatul constituie nu numai 
o cartă a prieteniei româno-coreene, 
dar și o contribuție marcantă la afir
marea principiilor noi de relații 
interstatale; la înfăptuirea obiectivu
lui democratizării vieții interna
ționale.

Apreciind deosebita importanță 
a tratatului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Prin aceasta se 
țleschid perspective minunate pentru 
extinderea colaborării multilaterale 
româno-coreene, se afirmă hotărirea 
partidelor și popoarelor noastre de a 
colabora strîns, atît în construcția so
cialistă în cele două state, cît și in 
afirmarea cu putere a principiilor 
socialismului, a cauzei păcii și colabo
rării între națiuni". La rîndul său. 
tovarășul Kim Ir Sen declara : 
„Apreciez că acest tratat constituie 
un puternic imbold nu numai pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie șl 
coeziune dintre cele două popoare ale 
noastre ; el constituie un imbold șl 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
♦irite socialiste, țările lumii a treia, 
a tuturor popoarelor progresiste din 
lume".

Departe de a constitui doar de
clarații de intenții', principiile și 
prevederile tratatului și-au găsit 
nemijlocit întruchipări materiale 
chiar pe parcursul vizitei. In deplină 
concordanță cu spiritul și litera tra
tatului, semnarea Acordului privind 
schimbul de mărfuri și plățile pe 
perioada 1976—1980. ca și hotărîrea 
de a extinde practica schimbului de 
experiență în cele mai diverse do
menii ale. construcției socialiste se 
circumscriu voinței comune de am
plificare și ridicare pe o treaptă su
perioară a colaborării multilaterale 
româno-coreene. Fără îndoială, rea
lizarea înțelegerilor convenite va 
contribui la progresul edificării so
cialiste în ambele țări, în interesul 
popoarelor noastre, al afirmării 
cauzei socialismului.

Dialogul la nivel înalt de la Bucu
rești, cuvîntările rostite de cei doi 
conducători de partid și de stat, 
principiile consemnate în Tratatul 
de prietenie și colaborare, aprecieți- 
le cuprinse în comunicatul . comun, 
toate pun în evidență identitatea 
pozițiilor față de marile probleme 
ale lumii contemporane, față de ce
rința soluționării acestora în con
formitate cu aspirațiile tuturor po
poarelor lumii. S-au evidențiat astfel 
aprecierile comune ale României și 
R.P.D. Coreene cu privire la muta
țiile radicale în raportul mondial de 
forțe, mutații la care marile victo
rii ale popoarelor din Indochina au 
adus o strălucită contribuție, cu pri
vire la necesitatea ca toate forțele 
progresiste ale omenirii, și în pri
mul rînd țările socialiste, să-și în
tărească unitatea și coeziunea, să 
acționeze cu tot mai multă vigoare 
pentru lichidarea vechii politici im
perialiste de dominație și dictat, 
pentru afirmarea plenară a dreptu
lui popoarelor de a fi stăpîne pe 
soarta lor, pe propriile bogății na

LA PANMUNJON

R.P.D. COREEANĂ DENUNȚĂ ACȚIUNILE 
PROVOCATOARE ALE REGIMULUI DE LA SEUL

PANMUNJON 28 (Agerpres). — 
La Panmunjon a avut loc o nouă 
reuniune a Comisiei militare de ar
mistițiu din Coreea, în cadrul că
reia generalul Kim Poong Sup, re
prezentant al R.P.D. Coreene, a acu
zat regimul de la Seul că desfășoară 
acțiuni provocatoare grave îp zona 
demilitarizată. Clica sud-coreeană și 
sprijinitorii săi nord-americani, a 
spus el, au trimis într-o singură zi 
zeci de mii de militari și echipament 
tehnic de luptă de diferite feluri, 
precum și materiale pentru construi
rea pe scară largă de instalații în 
întreaga zonă demilitarizată. în pe
rioada 6—24 mai, trupe ale regimului 
sud-coreean și mari cantități de e- 
chipament militar în vederea con-
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agențiile de presă transmit:
A demisionat primul mi

nistru al Zambiei, Mainza Ma_ 
thias Chona. în locul său a fost nu
mit Elijah Mudenda, care a deținut, 
pină la această dată, funcția de pre
ședinte al subcomitetului pentru 
probleme externe din Comitetul 
Central al Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale. Ambasadorul 
Zambiei la Organizația Națiunilor U- 
nite. Ruupiah Banda, a fost numit 
ministru al afacerilor externe.

Operațiunile de curățire 
a Canalului Suez s-au ter
minat a anuntat marti președin
tele Autorității Canalului, Mashour 
Ahmed Mashour. Potrivit agenției 
M.E.N., în cursul acestor operațiuni 
au fost scoase din calea navigabilă 
41 900 corpuri explozive și 686 000 
mine. La 5 iunie, președintele Sadat 
urmează să inaugureze redeschiderea 
oficială a Canalului Suez pentru na
vigația internațională.

Alegeri anticipate în Sue
dia ? Guvernul suedez a examinat 
problema eventualei organizări de 
alegeri generale anticipate, a anun
țat oficiul primului ministru. O de

ționale, pentru statornicirea unei 
noi ordini economice și politice pe 
glob, pentru depășirea decalajelor 
economice, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Prezența înalților soli ai poporu
lui coreean în țara noastră a con
stituit un nou prilej pentru reafir
marea deplinei solidarități a poporu
lui român cu lupta dreaptă a națiu
nii coreene pentru unificarea paș
nică, democratică și independentă a 
patriei sale. Așa cum se știe, Româ
nia socialistă sprijină activ inițiati
vele constructive ale R.P.D. Coreene 
privind înfăptuirea acestei aspirații 
naționale fierbinți, pe deplin legi
time, a poporului coreean. După 
cum s-a subliniat și de această dată, 
țara noastră se pronunță împotriva 
tentativelor de a permanentiza divi
zarea Coreei, pentru retragerea 
neîntîrziată a tuturor trupelor străi
ne din Coreea de sud, fiind, tot
odată, hotărîtâ să militeze, ca și 
pînă acum, pe plan internațional, in
clusiv în cadrul O.N.U. și in alte 
organisme internaționale, pentru 
realizarea propunerilor R.P.D. Co
reene de unificare independentă și 
pașnică a patriei, pentru respectarea 
dreptului sacru al poporului coreean 
de a hotărî singur asupra destine
lor sale. Oaspetele a dat o înaltă 
apreciere acestei poziții consecvente 
a României socialiste, considerînd-o 
ca un exemplu de sprijin internațio
nalist.

în întreaga succesiune a momente
lor sale atît de bogate în semnifi
cații, dialogul la nivel înalt româno- 
coreean a pus, încă o dată, în evi
dență rolul de forță motrice și înriu- 
rirea hotărîtoare pe care o exercită 
asupra prieteniei și colaborării fră
țești dintre cele două țări și po
poare relațiile de solidaritate mili
tantă, de înțelegere, încredere și 
stimă reciprocă dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncii 
din Coreea, relații clădite pe teme
lia trainică a principiilor marxism- 
leninișmului și internaționalismului 
socialist. întărirea și mai puternică 
a acestor legături, corespunzînd pe 
deplin intereselor celor două par
tide, se înscrie, totodată, ca un aport 
și o componentă la cauza generală 
a unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale — am
bele partide subliniind necesitatea 
dezvoltării continue a acestei unități 
pe baza independenței și deplinei 
egalități, neamestecului în treburile 
interne, â dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător linia 
sa politică, strategia și tactica revo
luționară.

Prin întreaga sa desfășurare, vi
zita a prilejuit o concludentă ex
presie a trăiniciei și profunzimii 
relațiilor româno-coreene, voinței 
comune de a le conferi noi dimen
siuni. Poporul român salută cu o 
deosebită căldură, din toată Inima, 
rezultatele vizitei întreprinse de 
tovarășul Kim Ir Sen în țara noas
tră, avînd convingerea nestrămutată 
că noua întîlnire la nivel înalt mar
chează un moment de excepțională 
însemnătate și deschide orizonturi 
noi, perspective din cele mai ample 
dezvoltării neîntrerupte a prieteniei, 
solidarității militante și colaborării 
frățești româno-coreene, în deplină 
concordantă cu interesele generale 
ale cauzei socialismului în întreaga 
lume.

Dumitru ȚINU

struirii de instalații militare au fost 
masate într-o porțiune a zonei de
militarizate. Partea sud-coreeană a 
transportat arme grele de diferite 
calibre și echipament în zona demi
litarizată de 84 de ori în perioada 
16—24 mai și a continuat actele de 
spionaj, trimițind avioane de recu
noaștere la mare altitudine, a infil
trat nave de’diferite tipuri în apele 
teritoriale ale R.P.D. Coreene. Aces
te acțiuni, desfășurate pe pămînt, în 
apă și in aer, agravează situația din 
regiune — se arată în declarația re
prezentantului R.P.D. Coreene, care 
a cerut, totodată, evacuarea celor 
42 000 de militari americani din Co
reea de sud.
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cizie în acest sens ar avea ca obiec
tiv depășirea actualului impas în 
care se află activitatea forului legis
lativ al țării — Riksdag-ul — ca ur
mare a faptului că atît Partidul So
cial-Democrat, cît și grupul partide
lor de opoziție dețin fiecare un nu
măr egal de mandate.

EVOLUȚIA STAȚIEI 
SOVIETICE „SALIUT-4"

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
Cosmonauții sovietici Piotr Kli- 
muk și Vitali Sevastianov au 
încheiat principalele operațiuni 
de deconservare a statiei știin
țifice orbitale „Saliut-4“ și de 
pregătire a aparaturii științifice 
pentru efectuarea programului 
planificat de cercetări și expe
rimente. Starea sănătății celor 
doi cosmonauți continuă să fie 
bună, iar functionarea sisteme
lor de bord ale stației este 
normală — relatează agenția
T.A.S.S.

Consiliul Național African
(C.N.A.), care reunește mișcările de 
eliberare națională din Rhodesia, a 

în favoarea unei cooperări 
echitabile între țările ) 

industriale și cele în curs 
de dezvoltare

Reuniunea 
Agenției internaționale 

pentru energie

PARIS 28. — Corespondentul nos
tru transmite ; Reuniunea Agenției 
internaționale pentru energie, care 
s-a desfășurat la Paris, la nivel mi
nisterial, a readus în atenția obser
vatorilor politici și a opiniei publice 
una din problemele importante ale 
epocii noastre, și anume necesitatea 
tot mai imperioasă a dialogului și a 
cooperării pe noi baze între țările 
industrializate și cele în curs de 
dezvoltare.

în declarația dată publicității la 
sfîrșitul reuniunii, miniștrii celor 18 
țări membre ale A.I.E. s-au pronun
țat oficial pentru continuarea dialo
gului cu țările producătoare de pe
trol, apreciind că reuniunea pregăti
toare de la Paris din luna aprilie 
„a. deschis drumul către o discuție 
largă și serioasă în vederea Stabili
rii unor relații mai bune între țările 
producătoare și cele consumatoare de 
petrol". Totodată, miniștrii au sub
liniat interdependența crescîndă din
tre națiuni, indiferent de stadiul 
lor de dezvoltare, și au insistat 
ca dezvoltarea economică și socială 
să se întemeieze pe o creștere eco
nomică mond’ală, în condiții de sta
bilitate și echitate.

Ședința plenara 
a Seimului polonez

VARȘOVIA 28. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 28 mai a 
avut loc la Varșoviâ ședința plenară 
a Seimului polonez, care a examinat 
si adoptat proiectele de lege privind 
unele modificări în Constituția 
R. P. Polone, noua împărțire admi
nistrativă a țării, precum și modi
ficarea legii cu privire la sfaturile 
populare și înființarea Ministerului 
Administrației, Economiei Locale și 
Ocrotirii Mediului înconjurător.

Seimul a aprobat unele schimbări 
în componența guvernului, printre 
care desemnarea în funcția de vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri a lui Alojzy Karkoszka.

Plenara
C.C. al P.C. Francez

PARIS 28 — Corespondentul nos
tru transmite : Miercuri, au luat 
sfîrșit, la Paris, lucrările plenarei 
C.C. al Partidului Comunist Francez. 
Cu acest prilej, George Marchais, 
secretar general al P.C.F., a prezen
tat raportul pe tema „Continuarea 
activității P.C.F. pentru întărirea u- 
niunii forțelor de stingă", iar Guy 
Hermier, membru al Biroului Poli
tic, raportul pe tema „Atragerea ti
neretului la lupta democratică și re
voluționară".

Plenara a adoptat o declarație con
sacrată campaniei de mare amploare 
intitulată : „Un milion de femei în 
acțiune alături de partidul comunist 
pentru transformarea vieții".

Consultări pentru formarea 
unui nou guvern libanez

BEIRUT (Agerpres). — Președin
tele Libanului, Suleiman Frangieh, 
l-a însărcinat miercuri pe Rashid 
Karame, fost prim-ministru, să for
meze un nou guvern în locul cabi
netului militar demisionat luni. în 
cadrul unei declarații radiodifuzate, 
premierul desemnat a adresat un a- 
pel la unitate, în vederea reglemen
tării Crizei pjplitice interne. Trebuie, 
a precizat el, să fie depuse eforturi 
pentru a se pune capăt tuturor în
cercărilor de a provoca conflicte care 
dăunează intereselor noastre. A so
sit timpul pentru a crea în țară o 
atmosferă de pace și securitate, 
pentru desfășurarea dialogului în 
interesul tuturor cetățenilor libanezi, 
a menționat vorbitorul.

Referindu-se la relațiile cu miș
carea palestineană, Rashid Karame 
a declarat că, la fel ca și pînă a- 
cum, autoritățile libaneze se pronun
ță pentru o strînsă colaborare cu pa- 
lestinenii, în vederea sprijinirii cau
zei drepte a poporului palestinean, 
pentru asigurarea unui climat nor
mal în țară.

Azi. Rashid Karame va începe 
consultările în vederea formării 
noului cabinet.

dat publicității o declarație, în care 
cere regimului de la Salisbury să 
pună în libertate pe toți deținuți! 
politici. Aceasta este o condiție 
prealabilă în vederea inițierii orică
ror convorbiri privind reglementarea 
așa-zisei „probleme rhodesiene", se 
spune în declarație. Documentul res
pinge cererea ultimativă lansată de 
Ian Smith privind începerea ime
diată a unor asemenea tratative.

Grevă la compania „Mi- 
niVOt". Peste 1 000 de salaristi de 
la compania „Minivat", din Barcelo
na, au intrat în grevă, în semn de 
protest față de concedierea unor to
varăși de muncă, pe motivul că au 
participat la acțiuni revendicative.

Președintele Ciprului, ar- 
hiepiscopul Makarios, și-a încheiat 
turneul întreprins în mai multe sta
te din zona Golfului. La sosirea la 
Nicosia, el a arătat că această că
lătorie a fost utilă, precizînd că în 
curînd vor fi semnate acorduri eco
nomice cu Emiratele Arabe Unite șl 
Kuweitul. Aceste acorduri prevăd 
investiții de capital arab în econo
mia cipriotă.

BELGRAD

nostru transmite : Miercuri au în
ceput la Belgrad lucrările întîlnirii 
de lucru a președinților celor două 
părți în Comisia mixtă româno-iu- 
goslavă de colaborare economică. De
legația română este condusă de to
varășul Emil Drăgănescu, viceprim- 
ministru al guvernului, iar delegația 
iugoslavă de Radovan Pantovici, 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia.

în cursul lucrărilor întîlnirii, des
fășurate într-o atmosferă prieteneas
că, de înțelegere reciprocă, cele două 
părți examinează probleme ale dez
voltării în continuare a relațiilor de

BONN

Convorbiri româno-vest-germane
BONN 28 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Holger Boerner, 
secretar general al Partidului So
cial-Democrat, a oferit un dejun în 
onoarea tovarășilor Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, și Vasile Pungan, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, care întreprind o vizită în Re
publica Federală Germania. La de
jun au participat Egon Bahr, mem
bru în direcțiunea Partidului Social- 
Democrat. ministrul colaborării eco
nomice, Bruno Friederich, membru 
în direcțiunea P.S.D., purtător de 
cuvînt în probleme externe al frac
țiunii P.S.D. din Bundestagul vest- 
german, K. Mattick, vicepreședin
te al Comisiei de politică externă

ZIARUL „SAIGONUL ELIBERAT" DESPRE:

CONSOLIDAREA PUTERII REVOLUTIONAR-POPULARE 
IN VIETNAMUL DE SUD

SAIGON „ORAȘUL HO ȘI MIN" 
28 (Agerpres). — Intr-un articol in
titulat „Să creăm și să întărim pu
terea populară", ziarul „SAIGONUL 
ELIBERAT" informează pe larg des
pre noile organe revoluționare ale 
puterii din Vietnamul de sud. „Este 
vorba despre puterea democrat-popu- 
lară, condusă de clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea muncitoare" — 
arată ziarul, care subliniază, în con
tinuare : „Sarcina primordială care 
se află în fața revoluției în etapa ac
tuală este crearea și consolidarea or
ganelor puterii popular-revoluționa- 
re, de sus pînă jos". în acest con
text, „Saigonul Eliberat" informează 
că în aproape toate provinciile și 
districtele sud-vietnameze recent e- 
liberate acționează deja comitete 
populare revoluționare. Reprezehta'h- 
țli noii administrații sînt luptători 
pentru cauza eliberării Vietnamului 
de sud, foști ilegaliști înarmați cu 
teoria luptei ’revoluționare. Strîns 
legați de popor, ale cărui interese le 
înțeleg, acești oameni conduc cu 
pricepere procesul de edificare a 
vieții noi în Vietnamul de sud.

★
Pînă la 20 mai a.c., 1 813 luptători 

revoluționari și patrioți, între care

Naționalizări
PNOM PENII 28 (Agerpres k — 

Postul de radio Pnom Penh a anun
țat că toate plantațiile de cauciuc 
din Cambodgia au fost naționaliza
te. Aceste plantații au fost naționali
zate pe măsură ce forțele patrioti
ce eliberatoare înaintau în diversele 
regiuni ale țării, ultimele terenuri 
trecînd în proprietatea poporului, la 
17 aprilie, cînd a fost eliberat Pnom 
Penhul. Populația a fost chemată 
la o intensă muncă în vederea obți
nerii unor recolte mai bune, rela
tează radio Pnom Penh.

★
Ministerul Informațiilor și Propa

gandei al Guvernului Regal de U- 
niune Națională al Cambodgiei 
(G.R.U.N.C.) a dat publicității un 
comunicat cu privire la eliberarea 
templului de la Preah Vihear. 
Comunicatul precizează că, la 1 
aprilie 1975, forțele armate de eli
berare națională ale poporului cam
bodgian au eliberat acest templu ; 
totuși, rămășițe ale trupelor lonnolis- 
te, venind din Tailanda. l-au reocu
pat. La 22 mai, patrioții au lansat 
un atac asupra inamicului și au eli
berat în întregime templul, contro- 
lînd și apărînd zona înconjurătoare.

B B B B B B B
Un colocviu internațional 

consacrat cooperării tehnice între 
țările în curs de dezvoltare s-a des
chis la Tunis. Participă delegați din 
23 de țări din Africa, Europa și A- 
merica de Nord, precum și reprezen
tanții mai multor organizații inter
naționale.

Elemente neofasciste 
condamnate la Milano. Un 
tribunal din Milano a condamnat 
mai mulți membri ai unor organiza
ții neofasciste la pedepse între 3 și 
23 ani închisoare pentru participare 
la acțiuni teroriste și organizarea de 
manifestații.

Convorbiri canadiano- 
daneze Primul ministru al Ca
nadei, Pierre Trudeau, aflat în vi
zită în Danemarca, a avut convor
biri cu primul ministru danez, An
ker Joergensen. Cei doi premieri au 
abordat unele probleme internațio
nale, între care cele legate de asi
gurarea securității europene.

Populația lumii,care în pre- 
zent este de circa 4 miliarde de per
soane, crește cu o rată anuală de 2 
la sută, anunță agenția Associated 
Press, citind studiile unui comitet de 
experți. Din totalul populației, 3 mi
liarde trăiesc în țările in curs de 
dezvoltare.

în spiritul indicațiilor 
președinții Nicolae 

și Iosip Broz Tito

blica Socialistă 
Iugoslavia, 
date de 
Ceaușescu 
cu prilejul întîlnirii din iulie 1974.

în aceeași zi, tovarășul Emil Dră
gănescu a avut o întrevedere cu 
Dușan Cikrebici, președintele Consi
liului Executiv al R.S. Serbia. în 
cursul convorbirii, desfășurată într-o 
atmosferă prietenească, au fost a- 
bordate aspecte ale colaborării eco
nomice dintre cele două țări.

La întrevedere a participat amba
sadorul român la Belgrad, Virgil 
Cazacu.

a Bundestagului, Klaus von Doh- 
nanyi, președintele Grupului inter
parlamentar vest-german, H. Din- 
gels, șeful Secției relații externe a 
P.S.D.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme privind colaborarea dintre 
cele două țări, dintre P.C.R. și P.S.D.

★
In cursul zilei de miercuri, tova

rășul Ștefan Andrei a avut o între
vedere cu Hans-Jurgen Wischnewski. 
șeful Comisiei de politică externă a 
Partidului Social-Democrat, minis
tru de stat în Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Federale Ger
mania. In timpul întrevederii a avut 
loc un schimb de păreri în proble
me de interes reciproc. A participat 
ambasadorul României la Bonn, Ion 
Morega.

și 500 femei, deținuți de către fosta 
administrație saigoneză în insula 
Con Son (Poulo Condor) au revenit 
în partea continentală a Republicii 
Vietnamului de Sud — anunță agen
ția de presă „Eliberarea".

★
NAȚIUNILE UNITE. — La Na

țiunile Unite s-a anunțat oficial că 
a fost acceptată cererea de sprijin 
pentru Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii, Vietnamului de 
Sud în problema reîntoarcerii în pa
trie a tuturor vietnamezilor care do
resc acest lucru. Cererea G.R.P. a 
fost transmisă prin intermediul înal
tului comisar al O.N.U. pentru re- 
fugiați.

*
HANOI 28 (Agerpres). — înaltul 

comisar al O.N.U. pentru proble
mele refugiaților a declarat că a- 
proximativ 20 000 de vietnamezi e- 
vacuați cu forța în insula Guam și 
Tailanda, de către fosta administra
ție saigoneză, doresc să se reîntoar
că în patria lor, anunță din Hanoi 
agenția V.N.A., citind postul de ra
dio B.B.C.

în Cambodgia
Forțele inamice s-au retras în Tai
landa. Cambodgia este o țară inde
pendentă, neutră, pașnică și neali
niată, care nu va încălca teritoriul 
țărilor vecine — se arată în comu
nicat. în același timp, ea dorește ca 
Tailanda să dovedească prin acțiuni 
concrete că respectă suveranitatea 
și integritatea sa teritorială și să nu 
permită trădătorilor khmeri fugiți 
să angajeze acțiuni împotriva Cam
bodgiei.

Crearea Comunității 

economice a statelor 

din Africa de vest
LAGOS 28 (Agerpres). — In ca

drul reuniunii la nivel înalt, care 
s-a desfășurat timp de două zile in 
capitala Nigeriei, șefii de stat și gu
vern din 15 țări din Africa de vest 
au adoptat la 28 mai hotărîrea de 
a crea Comunitatea economică a 
statelor din Africa de vest. Acest 
organism are drept scop extinderea 
legăturilor comerciale, economice și 
culturale între țările din regiune, 
precum și înlăturarea barierelor 
vamale în schimburile comerciale 
dintre ele.

S. U. A.

Măsuri pentru 
economisirea petrolului

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Președintele Gerald Ford a anunțat 
introducerea de la 1 iunie a unei 
taxe suplimentare asupra importuri
lor petroliere americane — de un do
lar per baril la țiței și 60 cenți per 
baril la produse rafinate. Totodată, 
președintele a propus eliminarea 
treptată a măsurilor de control asu
pra prețurilor la petrolul intern, un 
plan in acest sens urmînd a fi tri
mis în curînd Congresului. Cele două 
măsuri, relevă agenția U.P.I., se vor 
solda cu majorarea prețurilor de 
vînzare a petrolului pe piața ameri
cană.

Experții Casei Albe apreciază că 
noile taxe vor avea ca efect redu
cerea consumului de petrol al S.U.A. 
cu 700 000 de barili pe zi în 1975 și 
350 000 de barili pe zi în 1977. Cri- 
ticînd Congresul pentru faptul că 
nu a acționat eficient în domeniul e- 
nergetic, președintele a spus că „Sta
tele Unite sînt dependente de sur
sele străine pentru aproximativ 37 la 
sută din necesitățile lor de petrol. 
Dacă nu vom adopta măsuri adec
vate, în 10 ani vom importa mai 
mult de jumătate din petrolul ne
cesar" — a declarat președintele
S.U.A.

Di PRETUTINDENI
• GRUPA SANGUINA 

Șl LONGEVITATEA. Oa- 
menii cu grupa sanguină zero 
au cele mai mari șanse de a 
atinge vîrsta de 75 de ani și 
chiar de a o depăși. La această 
concluzie a ajuns prof. Jorgen
sen de la Universitatea din 
Gottingen (R.F.G.), care a făcut 
cercetări asupra a peste 7 000 
de donatori. El a arătat că cel 
cu grupa sanguină zero au per
spective — procentual cu 60 la 
Sută mai mari — să atingă o 
vîrstă înaintată decît persoane
le, de pildă, cu grupa sanguină 
A. Se pare, a adăugat el, că 
grupa zero oferă și o anumită 
apărare împotriva infarctului 
cardiac.

• AUR DIN MARE ?
în timpul unei recente croazie
re, oamenii de știință de pe va
sul sovietic de cercetări „Mihail 
Lomonosov" au scos, din zona 
tropicală a Atlanticului, în 17 
locuri 89 de probe de apă. S-a 
analizat, în mod special, conți
nutul de aur, constatîndu-se că 
acesta variază între 0,004 și 3,4 
miligrame la metru cub de apă. 
Motivul acestor variații nu este 
cunoscut. în medie, conținutul 
în aur al oceanului mondial 
este de 0,2 mg la mc. Nu este 
exclus totuși — a declarat sa
vantul A. Vinogradov — să se 
descopere zone în care conținu
tul in aur să fie mai mare decît 
se presupune. în asemenea con
diții, extracția aurului din 
mare, nerentabilă astăzi, ar pu
tea primi noi impulsuri promi
țătoare.

• VERDICTUL... 
FRANZELELOR. Brutarii 
din Manchester au decis să 
organizeze propriul lor refe
rendum în. problema rămî- 
nerii sau ieșirii Marii Bri
tanii din Piața comună. El 
au pus în vînzare franzele cu 
mențiunile „pentru" și „contra" 
înscrise pe coajă, care țin loc 
de buletine de vot. Verdictul 
locuitorilor marelui oraș urmea
ză să fie cunoscut cu 24 de ore 
înaintea consultării oficiale din 
5 iunie. Agenția France Presse, 
care transmite știrea, adaugă că, 
la ultimele alegeri generale, 
brutarii din același oraș au pre
zentat clienților lor franzele co
lorate în roșu (pentru laburiști), 

• albastru (pentru conservatori) 
și galben (pentru liberali). Ei 
au reușit să se apropie prin a- 
cest sondaj de rezultatele ofi
ciale cu o eroare de numai 0,1 
la sută.

• EVERESTUL - DIN 
NOU ÎNVINS. 27 mai- 
membrii unei expediții montane 
chineze (o femeie și opt băr
bați) au atins, ureînd pe ver
santul nordic, cel mai înalt pisc 
din lume, Chomolungma Feng 
(cunoscut și sub numele de 
Chomo Lungma și Everest). 
Ascensiunea reprezintă o nouă 
performanță chineză pe acest 
masiv montan, după cea reali
zată de o echipă formată din 
trei membri, la 25 mai I960. 
Prima femeie chineză care a ur
cat marți pe cel mai înalt mun
te din lume este tibetana 
Vhanthog. Pe culme, membrii 
expediției au pus drapelul chi
nez și au instalat un reper geo
dezic înalt de trei metri, meta
lic și de culoare roșie, avînd pe 
el inscripția „Expediția mon
tană a R. P. Chineze".

• COMOARA CRA
BULUI. Vechi monede cuba
neze de o mare valoare au fost 
descoperite de elevii școlii 
feroviare din Siboney (provin
cia Oriente). Comoara — după 
cum transmite agenția Prensa 
Latina — se afla în ascunzișul 
unui crab tropical de cîmp. Cra
bul a fost văzut de copii în 
curtea școlii purtînd pe cochi
lie una din monezi, ceea ce a 
atras, firește, atenția elevilor. 
De aici pînă la descoperirea co
morii nu a fost decît un pas.

• DUPĂ 370 MILIOA
NE DE ANI. O echipă 
de chirurgi de la Univer
sitatea din San Francisco a 
făcut disecția unui exemplar de 
coelacanthus — pește rar, con
siderat pînă nu de mult a fi 
dispărut cu milioane de ani in 
urmă. Specialiștii apreciază că 
studierea coelacanthusului, care 
se pare că ar fi rămas neschim
bat față de acum 370 de mili
oane de ani, ar putea contribui 
substanțial la soluționarea unor 
interesante probleme biologice. 
Medicii de la Universitatea 
din San Francisco au tre
cut însă și printr-o mare emo
ție, căci în timpul operației peș
tele, care era în greutate de a- 
proximativ 30 kg, le-a... scăpat 
din mîini.

• OPERAȚIUNEA „VA
SUL CU CUPRU". In 
urmă cu doi ani, pe fundul 
Mării Baltice, la o adîncime re
lativ mică, a fost descoperită 
epava bine păstrată a unui vas 
comercial încărcat cu bare de 
cupru și care se scufundase în 
secolul al XVI-lea. Fiind consi
derată una dintre cele mai va
loroase descoperiri ale arheo
logiei subacvatice din această 
parte a Europei, oamenii de 
știință ai Muzeului mării din 
Gdansk sînt in curs de a per
fecta o metodă adecvată pentru 
aducerea la suprafață a întregii 
corăbii — performanță realiza
tă anterior o singură dată, si 
anume, de către suedezi, în ca
zul vasului „Wasa" datînd din 
perioada vikingilor, Operațiu
nea va începe în vara acestui 
an, cu participarea celor mai 
buni scafandri din întreaga Po
lonie.
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