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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Viceprim- ministrul și ministrul afacerilor externe 
al Israelului, Yigal Allon

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu participanții la colocviul 
interparlamentar „Un nou sistem de relații 

economice internaționale", 
în onoarea cărora a oferit o recepție 

la Palatul Consiliului de Stat
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a oferit, joi seara, o recepție in 
onoarea participanților la colocviul 
interparlamentar „Un nou sistem de 
relații economice internaționale", ale 
cărui lucrări se desfășoară la Bucu
rești.

La recepție au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan 
Voi tec, Janos Fazekas, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Ilie Verdeț, Nicolae Giosan, 
Ion Ionițâ, precum și membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
deputați al M.A.N., membri ai con
ducerii Grupului român din Uniunea 
interparlamentară.

Au participat G. S. Dillon, pre
ședintele Consiliului Uniunii inter
parlamentare. P. C. Terenzio, secre
tar general al Uniunii interparlamen
tare, reprezentanții grupurilor parla
mentare naționale prezenți la lucră
rile colocviului, conducători și înalți 
funcționari ai unor organizații in
ternaționale specializate, personali
tăți ale vieții economice și sociale in
ternaționale.

în timpul recepției, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cor
dial cu participanții la colocviu.

.Numeroși oaspeți au transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu salutul 
șefilor de stat și ai guvernelor, al 
parlamentelor țărilor pe care le re
prezintă, împreună cu dorința de a 
dezvolta relațiile dintre statele lor 
și România.

în timpul discuțiilor, participanții 
au adresat călduroase mulțumiri 
pentru atenția pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu o acordă coloc
viului ce se desfășoară la București, 
pentru mesajul adresat acestei re
uniuni, mesaj primit cu profund in
teres, au exprimat înalta lor stimă 
și considerație față de șeful statului 
român, față de activitatea sa neobo
sită închinată promovării spiritului 
de pace, colaborare și înțelegere în
tre popoare.

Totodată, ei au subliniat importan
ța reuniunii găzduite de țara noas
tră, buna organizare, relevind că lu
crările colocviului au loc într-o at

mosferă fructuoasă, ceea ce confir
mă pe deplin justețea și oportuni
tatea inițiativei românești de a or
ganiza această prestigioasă manifes
tare parlamentară.

în discuțiile cu oaspeții, președin
tele Nicolae Ceaușescu a relevat ro
lul însemnat care revine parlamen
telor și parlamentarilor în eforturile 
ce se depun pentru instaurarea unei 
noi ordini politice și economice in
ternaționale, în promovarea unei po
litici de pace și rodnică conlucrare 
între națiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotărîrea României socia
liste de a-și aduce și în viitor întrea
ga contribuție în vederea statornicirii 
uriul climat de destindere, securitate 
și cooperare, democratizării relații
lor dintre state, soluționării pe cale 
politică a problemelor complexe ale 
contemporaneității, cu participarea 
și în interesul tuturor popoarelor, 
făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Recepția s-a desfășurat într-o am
bianță de caldă cordialitate.

(Agerpres)
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Vești despre 
ÎNDEPLINIREA 
CINCINALULUI
• Colectivul întreprinderii me

canice de utilaje Medgidia a 
anunțat ieri, 29 mai, îndeplinirea 
integrală a sarcinilor planului 
cincinal la producția Industrială.

în telegrama adresată, cu a- 
cest prilej, C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, se 
spune, printre altele : Puternic 
pătrunși de conținutul luminos 
al Programului partidului nos
tru, al Directivelor Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist 
Român, toți oamenii muncii din 
întreprinderea noastră, în frun
te cu comuniștii, acționează ferm 
pentru asimilarea de noi pro
duse destinate procesului de 
mecanizare a agriculturii noas
tre socialiste și pentru ridicarea 
pe trepte calitativ superioare a 
întregii noastre activități. Ne 
angajăm ca pină la sfîrșitul a- 
cestui an să realizăm o produc
ție industrială de 620 milioane 
lei peste prevederile actualului 
cincinal.

• Un număr de 5 mari unități 
de construcții industriale și spe
ciale, cu statut de centrală — 
Trustul de construcții industriale 
din Constanța, trusturile de con
strucții industriale și agrozooteh
nice, cel de montaj utilaj chimic 
și cel de construcții industriale 
și întreprinderea de construcții 
speciale și montaje (I.C.S.I.M.) 
din Capitală — au raportat, pină 
acum, îndeplinirea sarcinilor va
lorice ale cincinalului.

• De la începutul anului și 
pină acum, colectivele de mineri 
ai Centralei minereurilor și me
talurgiei neferoase din Baia 
Mare au extras 50 000 tone de 
minereu peste plan. Un număr 
de 8 exploatări și două flotații 
de prelucrare din această impor
tantă zonă minieră a țării și-au 
înscris de pe acum numele pe 
panoul de onoare al unităților 
care au atins cotele finale ale 
cincinalului. (Agerpres)
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Din noul peisaj arhitectural al orașului Slobozia

PRODUCTIVITATEA MUNCII -1
cheia de boltă a eficacității economice

Cită atenție ii acordăm in practica de fiecare zi?

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi dimineața, 
pe Yigal Allon, viceprim-ministru 
și ministrul afacerilor externe al 
statului Israel, care se află într-o 
vizită oficială în țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Ministrul Yigal Allon a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Israelului, 
Ephraim Katzir, un mesaj de cordial 
salut, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, iar po
porului român noi succese în dez
voltarea țării pe calea progresului.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și l-a rugat pe ministrul 
israelian ca, la înapoierea în țară, 
să adreseze președintelui Ephraim 
Katzir un cordial salut, împreună cu 
urări de pace și prosperitate po
porului israelian.

în timpul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme ale promovării 
relațiilor româno-israeliene în dife

rite domenii de interes comun, rele- 
vîndu-se că dezvoltarea raporturilor 
politice, economice, tehnico-științi- 
fice și culturale servește atît inte
reselor celor două popoare, cît și 
cauzei păcii și înțelegerii între na
țiuni. Subliniindu-se că această co
laborare bilaterală se desfășoară în 
spiritul principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
renunțării la forță și la amenințarea 
cu folosirea ei, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reci
proc, s-a arătat, în deplin consens, 
că aceste principii oferă o bază trai
nică pentru relațiile dinjre România 
și Israel.

în cadrul schimbului de vederi, un 
Ioc important l-a ocupat examinarea 
unor probleme actuale ale vieții in
ternaționale, în mod deosebit cele 
privind situația din Orientul Mijlo
ciu. Dialogul a evidențiat convin
gerea că situația din Orientul Mijlo
ciu reclamă, în interesul păcii și 
securității din regiune, cît și din în
treaga lume, o soluționare grabnică,

subliniindu-se necesitatea intensifi
cării în acest scop a activității diplo
matice și politice, a folosirii tuturor 
căilor, inclusiv conferința de la Ge
neva.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția României in spri
jinul instaurării unei păci juste și 
durabile în zonă, care cere evacua
rea teritoriilor ocupate în războiul 
din 1967, rezolvarea problemei po
porului palestinean, în conformitate 
cu drepturile sale inalienabile — 
inclusiv formarea unui stat inde
pendent — recunoașterea și garan
tarea suveranității naționale a tutu
ror statelor din regiune, inclusiv • 
Israelului.

în cadrul convorbirii s-a apreciat 
că vizita viceprim-ministrului și 
ministrul afacerilor externe, Yigal 
Allon, convorbirile purtate cu acest 
prilej contribuie la intensificarea 
eforturilor în direcția rezolvării pe 
cale politică a situației din Orientul 
Mijlociu.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de cordialitate.

înaltul comisar al O.N.U. pentru refugiați, 
prințul Sadruddin Aga Khan

în cursul după-amiezii de joi, to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, a 
primit pe prințul Sadruddin Aga 
Khan, înalt comisar al O.N.U. pen
tru refugiați, care se află în țara 
noastră, la invitația ministrului afa
cerilor externe.

Mulțumind pentru primirea acorda
tă, oaspetele a exprimat președin
telui Nicolae Ceaușescu înalta sa 
apreciere pentru politica promovată 
de România, pentru contribuția 
personală a șefului statului român la 
soluționarea problemelor care con

fruntă omenirea, la împlinirea idea
lurilor de pace și progres ale tu
turor popoarelor.

Prințul Sadruddin Aga Khan a re
levat. totodată, cu recunoștință con
tribuția deosebit de prețioasă a 
României la îndeplinirea obiectivelor 
ce animă activitatea oficiului pe 
care îl conduce, acordînd sprijin so
luționării problemelor umanitare a- 
flate în atenția organismelor O.N.U.

în timpul convorbirii au fost a- 
bordate probleme de interes comun 
privind activitatea României la

O.N.U. și organismele specializate 
ale acesteia. în context, s-a subli
niat, în deplin consens, rolul de im
portanță crescîndă pe care îl are în 
condițiile actuale activitatea Organi
zației Națiunilor Unite și a celor
lalte organizații internaționale, care 
oferă un cadru adecvat pentru parti
ciparea activă a tuturor statelor la 
rezolvarea marilor probleme ale con
temporaneității în interesul tuturor 
popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Ministrul resurselor naturale și apelor al Republicii 
Democratice Somalia, dr. Hussein Sheke Kassim

Indeplinirca planului la toți indi
catorii de eficientă se detașează ca 
o sarcină prioritară a tuturor colec
tivelor de întreprinderi în întrece
rea pentru înfăptuirea cincinalu
lui înainte de termen, subliniată re
cent la ședința comună a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem ai Dezvoltării 
Economice și Sociale și a Consiliu
lui de Miniștri. Ne oprim azi asu
pra modului în care se realizează 
unul din principalii indicatori de 
eficiență — productivitatea muncii 
— domeniu în care planul de stat 
pe acest an prevede sarcini deose
bit de mobilizatoare.

Ca expresie sintetică a rodniciei 
cu care este cheltuită munca so
cială în procesul producției mate
riale, creșterea neîntreruptă și 
în ritmuri înalte a productivi
tății muncii constituie, pentru în
treaga dezvoltare economico-so- 
cială a țării, o necesitate vi
tală, imperioasă, pregnant reliefată 
de documentele Congresului al XI- 
lea al partidului. Concludent în 
acest sens este următorul calcul : 
la nivelul acestui an, un singur 
procent de creștere a productivității 
muncii in industria republicană e- 
chivaiează cu un spor absolut 
producție in valoare de circa 
miliarde lei. Cu alte cuvinte, 
poate spune că, prin hărnicia mun
citorilor, prin buna organizare a 
muncii, printr-o disciplină fermă, 
fiecare procent in plus la produc
tivitatea muncii aduce o importan
tă economie de muncă socială, eco
nomie care, potrivit calculelor, e- 
chivalează. în acest an, cu munca 
a peste 20 000 de lucrători. Totoda
tă. prin creșterea productivității 
muncii se asigură sporirea venitu
lui național, noi resurse atît pentru 
dezvoltarea economiei naționale, cit 
și pentru ridicarea nivelului de trai. 

^Tocmai avind în vedere aceste rea-

de
5,1
se

lități, conducerea partidului a ară
tat în repetate rînduri că sarcinile 
de plan în domeniul productivității 
muncii trebuie să fie nu numai a- 
tinse, dar și depășite. Fiecare pro
cent de creștere 
muncii înseamnă 
multă, economie 
progres economic

în acest an, ca și în ceilalți ani 
ai cincinalului, în multe Întreprin
deri și centrale, în diverse sectoare 
ale activității productive s-au ob
ținut rezultate bune. în primul tri
mestru, planul productivității mun
cii a fost îndeplinit în proporție de 
101,1 la sută în industria energiei 
electrice, 101,5 la sută în unitățile 
Ministerului Economiei Forestiere 

Materialelor de Construcții, 
la sută tn industria 

metalurgică, 104,6 la sută în secto
rul construcțiilor industriale. în
tr-o serie de întreprinderi s-au 
atins ritmuri înalte de creștere a 
productivității muncii, pe această 
bază obținîndu-se o mare parte din 
sporurile de producție prevăzute 
pentru acest an.

Fără îndoială, rezultatele de pînă 
acum in domeniul creșterii produc
tivității muncii puteau fi mai bune. 
Persistă încă rămîneri în urmă 
față de plan tntr-un șir de între
prinderi ; chiar și în ramurile 
care pe 
nul de 
muncii 
globale 
spiritul____ ,___ ____ _________
conducerea partidului, creșterea și 
mai accentuată a productivită
ții muncii reprezintă acum o 
sarcină importantă, care poate și 
trebuie să fie dusă la îndeplinire 
In toate întreprinderile, în toate 
ramurile, în toate județele, acțio- 
nindu-se cu toată energia pentru 
valorificarea rezervelor mari exis
tente. Pîrghiile de acțiune sînt nu-

a productivității 
producție mai 

mai puternică, 
și social.

In 
ansamblu s-a realizat pla- 
creștere a productivității 
există la „umbra" cifrelor 
întreprinderi restante. în 

indicațiilor date recent de

meroase. Asupra cîtorva dintre a- 
cestea ne vom referi în continuare.

CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE 
— UTILIZATE CU RANDAMENTE 
MAXIME. Este știut că extinderea 
mecanizării și automatizării, dota
rea tehnică a întreprinderilor sînt 
factori importanți de creștere a pro
ductivității muncii. In acest sens, 
în întreprinderi se desfășoară am- ( 
ple acțiuni de modernizare a teh
nicii din dotare, pentru ușurarea 
efortului fizic, sporirea randamen
tului muncii. Esențial este însă ca, 
în același timp, tehnica, mașinile 
și instalațiile din dotare să fie fo
losite la întreaga lor capacitate. 
In diferite întreprinderi din 
industria constructoare de ma
șini, din industria chimică, utilaje 
și instalații de mare importanță 
pentru realizarea unor sporuri de 
producție sînt utilizate numai Ia 
70—75 la sută din capacitate ; se 
înregistrează o seamă de întreru
peri datorate defecțiunilor mecani
ce și electrice. La Combinatul chi
mic din Valea Călugărească, de 
exemplu, menținerea unor defec
țiuni și funcționarea cu randament 
scăzut a unor instalații și utilaje, 
precum și calitatea necorespunză
toare a filtrelor electrice au in
fluențat negativ productivitatea 
muncii în primul trimestru cu peste 
10 la sută. Nu încape îndoială că 
atari neajunsuri vor fi analizate 
cu toată răspunderea de colectivul 
combinatului. Atît în acest caz, 
cît și în altele similare, importante 
sînt măsurile tehnice și organizato
rice imediate care se impun pentru 
curmarea unor asemenea stări de 
lucruri, dar și măsurile menite să 
asigure un climat de răspundere, 
de exigență din partea fiecărui 
munist, a fiecărui lucrător față 
tehnica din dotare. Să folosim

ECONOMII DE MATERII 
PRIME Șl ENERGIE

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scînteii", Cezar Ioana). — în 
întreprinderile industriale din 
județul Timiș, preocuparea pen
tru economisirea materiilor 
prime, materialelor, energiei și 
combustibilului s-a amplificat 
lună de lună. La „Tehnometal", 
„Electrobanat", întreprinderea 
de aparate electrice de măsurat 
„Electrotimiș" și în alte între
prinderi constructoare de ma
șini sau din ramuri înrudite, 
prin aplicarea unor tehnologii 
moderne și utilizarea rațională 
a tablei, laminatelor etc., s-au 
economisit de la începutul anu
lui peste 400 tone de metal. E- 
conomiile de material lemnos 
obținute în aceeași perioadă de
pășesc 1 000 mc, cele mai bune 
rezultate fiind înregistrate la 
întreprinderea de prelucrare a 
lemnului din Timișoara. La ca
pitolul bunei gospodăriri a ma
teriilor prime și materialelor se 
înscriu și cele aproape 200 tone 
de fire textile economisite în 
unitățile de profil din județ. Au 
mai fost economisite peste 6 
milioane kWh energie electrică 
și aproape 2 000 tone combusti
bil convențional, contribuția cea 
mai importantă adueînd-o co
lectivele de la schela de extrac
ție, întreprinderea mecanică, 
întreprinderile de produse chi
mice „Solventul" și „Azur" Ti
mișoara, fabrica de încălțămin
te din Jimbolia și alte unități.
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi după-amiază, pe dr. 
Hussein Sheke Kassim, ministrul re
surselor naturale și apelor al Repu
blicii Democratice Somalia, care face 
o vizită in țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

Oaspetele a înmînat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea președintelui Consiliului Re
voluționar Suprem al Republicii De
mocratice Somalia, general-maior 
Mohamed Siad Barre, în care se 
exprimă dorința ca relațiile de prie
tenie și colaborare, cooperarea eco

nomică dintre cele două țări să se 
extindă și să se întărească continuu.

Ministrul somalez a transmis, tot
odată, in numele președintelui Moha
med Siad Barre, invitația ca pre
ședintele Nicolae Ceaușescu să facă 
o vizită oficială în Republica Demo
cratică Somalia.

Arătind că primește cu plăcere 
invitația de a vizita Republica 
Democratică Somalia, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspe
te să adreseze președintelui Moha- 
rried Siad Barre un salut prietenesc 
și să-i transmită că împărtășește pe 
deplin dorința ca relațiile româno-so- 
maleze să cunoască o nouă și pu
ternică dezvoltare, ca legăturile eco
nomice și cooperarea dintre țările 
noastre să se amplifice tot mai mult, 
în folosul ambelor popoare, al cauzei

păcii, colaborării și înțelegerii in
ternaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut apoi cu oaspetele in pro
bleme privind intensificarea și diver
sificarea raporturilor bilaterale, exa- 
minîndu-se noi căi și modalități me
nite să contribuie la impulsionarea 
acestor relații în viitor, la o conlu
crare tot mai strinsă, pe multiple 
planuri. Schimbul de vederi a evi
dențiat interesul comun pentru dez
voltarea și diversificarea cooperării 
în domeniile minier, petrolier și in 
alte sfere de activitate.

în acest cadru, s-a subliniat că vi
zita ministrului somalez cohtribuie, 
prin rezultatele ei pozitive, la în
tărirea bunelor raporturi dintre cele 
două țări.

întrevederea a avut loc într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Ministrul comerțului din Republica Coasta de Fildeș, 
Maurice Seri Gnoleba

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi, 29 mai. pe mi
nistrul comerțului din Republica 
Coasta de Fildeș, Maurice Seri Gno
leba, care face o vizită în țara noas
tră.

La întrevedere a luat parte Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale.

Ministrul ivorian a arătat cu a- 
cest prilej că îi revine înalta cinste 
de a transmite șefului statului român 
un călduros salut din partea pre
ședintelui Republicii Coasta de Fil

deș, Felix Houphouet Boigny, îm
preună cu cele mai bune urări de 
succese poporului român pe calea 
prosperității și progresului.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul său, 
șefului statului ivorian un salut cor
dial, iar poporului din Coasta de 
Fildeș urări de noi și importante 
succese în dezvoltarea de sine stă
tătoare a patriei sale.

în cadrul întrevederii a fost evor 
cată cu satisfacție întîlnirea dintre 
președinții celor două state din sep
tembrie 1973, subliniindu-se impor
tanța înțelegerilor la care s-a ajuns

cu privire la dezvoltarea colaborării 
multilaterale dintre România și 
Coasta de Fildeș și a fost exprimată 
hotărîrea de a se acționa pentru 
traducerea în viață a măsurilor sta
bilite cu acest prilej.

Abordîndu-se unele probleme ale 
dezvoltării cooperării și colaborării 
româno-ivoriene pe multiple planuri, 
îndeosebi ale cooperării economice, 
s-au relevat posibilitățile largi exis
tente în vederea extinderii conlucră
rii, pe baze reciproc avantajoase, din
tre cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Profesorul universitar Carlo Salinari
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, în ziua 
de 29 mai, pe prof. univ. Carlo Sa
linari.

Exprimînd satisfacția deosebită pe 
care o încearcă cu prilejul acestei în
trevederi. prof. univ. Carlo Salinari 
a înmînat șefului statului român, în 
semn de profundă considerație, cele 
cinci, volume de „scrieri alese" ale

tovarășului Nicolae Ceaușescu. apă
rute în editura „II Calendario del 
popolo" din Milano.

Oaspetele, arătînd că i-a revenit o- 
noarea de a semna prefața ediției, a 
subliniat interesul larg manifestat 
față de această lucrare, fapt ce ilus
trează, încă o dată, prestigiul inter
național al României socialiste, înalta 
stimă și prețuire de care se bucură in 
lume președintele Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că editarea a- 
cestei lucrări reprezintă o contribu
ție la mai buna cunoaștere a politicii 
interne și externe a țării noastre, a 
realizărilor poporului român în edifi
carea noii sale vieți, precum și la 
întărirea prieteniei și colaborării în
tre națiuni.

Șeful statului român s-a întreținut 
cu oaspetele intr-o ambianță de caldă 
cordialitate.

grup de ziariști brazilieni
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi 
după-amiază, pe Benedito Coutinho, 
comentator de politică internaționa-

lă la ziarul „Correio Brasiliense", și 
pe Osvaldo Martins, redactor la co
tidianul „O Estado de Sao Paolo".

La primire a luat parte tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite-

tiilui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu tri
mișilor speciali ai acestor ziare bra
ziliene.
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FAPTUL
DIVERS

Cind normele de civilizație sint 
uitate la vestiarul întreprinderii

Buchetul
de flori

Soții D. din Ploiești, 
copii de vîrstă școlară, 
ceau viața în tihnă, cu 
și necazuri, ca în orice 
Nu rareori colegii de 
(soții lucrau la aceeași între
prindere) ii admirau pentru mo
dul cum se înțelegeau și în care 
înțelegeau să-și crească mai 
bine copiii. La un moment dat, 
peste cerul senin al familiei D. 
s-au abătut nori negri. Din cau
za unor vorbe insinuante venite 
de prin vecini. între cei doi soți 
s-au iscat discuții, iar de la 
discuții s-a ajuns la despărțire. 
Soției i-a venit o idee : să mear
gă în audiență, spre a cere un 
sfat președintelui Consiliului 
popular județean Prahova. După 
ce a ascultat-o cu atenție, pre
ședintele i-a invitat pe cei doi 
soți la o discuție deschisă, since
ră, cu cîțiva dintre colegii lor 
de muncă. A doua zi, președin
tele a primit un telefon : „Vă 
mulțumim mult de tot. Soțul s-a 
întors acasă și copiii nu mai 
pot de bucurie. Iar eu... Eu am 
primit un buchet mare de flori".

cu
Iși
bucurii 
familie, 
muncă

do! 
du-

Bucuros
de plată

Vasile Bica din satul Mureșenii 
Birgăului (Bistrița-Năsăud) a 
reușit o performanță rar intîl- 
nită : intr-o fracțiune de secun
dă a îndoit cu genunchiul aripa 
unui autoturism, iar cu capul i-a 
făcut țăndări parbrizul. Din vio
lența izbiturii, V. B. s-a ales 
doar cu cîteva zgirieturi ușoare. 
Conducind neatent o bicicletă, 
V. B. ta țișnit riscant, drept in 
fața autoturismului, iar șoferul 
n-a mai putut sd evite izbitura. 
Deși lovit zdravăn, V. B. a plă
tit bucuros stricăciunile autotu
rismului, mirindu-se și el că a 
scăpat cu viață. Intr-adevăr, 
după cum arată statisticile de 
pînă acum, in peste 90 la sută 
din asemenea cazuri, ciclistul nu 
mai apucă să fie niciodată... bun 
de plată.

Bilet
de încredere

o: Filaton Giurar din cpuțuna 
Petru Rareș i-a cerut consătea; 
nului său Nistor CîmpOanti să-i 
scrie pe un bilețel adresa priete
nului acestuia din orașul Dej, 
pe nume Mihai Czirmai, de la 
care ar vrea să cumpere niște 
rame. Nistor Cîmpeanu a scris 
pe o bucată de hîrtie adresa, iar 
Filaton s-a dus cu ea la Mihai 
Czirmai, dar nu ca să cumpere 
rame, ci să-i ceară un împru
mut, chipurile, pentru N.C., care 
s-ar afla la mare strimtoare. 
Recunoscînd scrisul prietenu
lui, Czirmai îi dă banii lui Fi
laton. Văzînd că trece prea mult 
timp și că nu-i restituie împru
mutul, Czirmai îl dojenește pe 
prietenul său Cîmpeanu, pentru 
că il știa om de cuvînt. Dar 
Cîmpeanu habar n-avea de ba
nii împrumutați. A aflat abia la 
judecătoria din Dej, unde Fila
ton Ciurar a fost condamnat 
pentru a zecea oară, exact ca și 
pentru cele nouă precedente ! 
înșelăciune.

Gara Titan, una din „por
țile orașului" prin care se 
revarsă cotidian cei aproa
pe 10 000 de navetiști ai 
marii platforme industriale 
din estul și sud-estul Capi
talei. De altfel, zilnic, în 
toată tara, mii de autobuze 
și trenuri transportă înspre 
și dinspre marile obiective 
industriale sute de mii de 
oameni. An de an, aceste 
mijloace de transport sînt 
tot mai numeroase : statul 
face eforturi considerabile 
de îmbunătățire a condiții
lor de călătorie ale acestei 
imense forțe de muncă „în 
mișcare", pentru ca fiecare 
navetist să ajungă la timp 
și îri bune condiții la locul 
său de muncă. Care sînt 
imaginea, pulsul acestui 
transport cotidian de am
ploare 7 Iată ce ne-am pro
pus să surprindem călăto
rind pe cîteva rute la „ore
le de navetă".

...Ne urcăm în „8317“, în 
direcția Oltenița. E ora ple
cării — 14,20 — dar trenul 
întîrzie. Se scurg cinci, 
zece, douăzeci de minute. 
Ce s-a întîmplat 7 încă n-a 
venit trenul cu „schimbul" 
de la Oltenița. Aflăm și 
motivul întîrzlerii : deși 
garnitura oprește în toate 
stațiile, careva a vrut să co
boare 
Și... a tra_s semnalul de a- 
larmă. 
brusc, 
iscată, acel careva s-a „to
pit". Trenul a rămas însă 
mai departe nemișcat, un 
timp, să se facă presiune la 
frîne, și minutele trec, iri
tarea oamenilor crește. In
cidentul nu este deloc atît 
de banal cum ar părea, 
poate, la prima vedere. E- 
fectele sale, dincolo de 
perturbarea traficului fero
viar, de nervozitatea călă
torilor. se reflectă în con
secințe foarte dăunătoare 
sub raport economic : e 
de-ajuns să înmulțim, de 
pildă, cele 10—15 minute 
întirziere cu cel 2 000—3 000 
de oameni dintr-un astfel 
de tren, care nu ajung la 
timp la lucru, și rezultatul 
va fi edificator. Sute și sute 
de ore de muncă răpite 
producției ! Și, pentru ca 
fața adevărată a „banalu
lui" incident să devină și 
mai clară, să reflectăm și 
asupra acestor date : 
cursul anului trecut i 
înregistrat peste 850 de a- 
semenea alarme false și, în 
consecință, peste 10 000 de 
minute întîrziere în trafic. 
Păguboasă joacă de-a sem
nalul de alarmă, de dra
gul de-a stopa trenul' în 
dreptul porții ! Iar acesta, 
din păcate, nu este singu
rul aspect îngrijorător ge
nerat de ' incorectitudinea 
unora. Pentru că...

...La plecarea din Gara 
de Nord, vagoanele trenu
lui 1105 (București

Cîteva zile în „trenul navetiștilor
goviște — Pietroșita) ară
tau așa cum arată orice 
garnitură gata de a porni 
în cursă : curate, nu lipseau 
nici geamuri la ferestre, 
nici becuri, nici bușoane la 
tablourile de siguranțe. 
Cum arătau vagoanele tre
nului nostru în stația ter
minus 7 Unele geamuri de
veniseră cioburi (între Pu
cioasa și Pietroșita). vagoa
nele (trei) cufundate în în
tuneric (în chip miraculos 
dispăruseră bușoanele sigu
ranțelor), cîteva perdele 
dispărute, cîteva canapele 
sfîșiate...

Cît ne costă — fiindcă la 
urma urmei ne costă pe 
toți I — asemenea apucă
turi ale celor certați cu mo
rala, cu bunul simt 7 Așa

— Mereu e așa de bucșit 
trenul ăsta 7

înainte de a ne răspun
de, un tînăr voinic, care tot 
iscodise cu privirea în jur, 
răsuflă ușurat :

— Șefule, credeam că ești 
„clvilu**  (n.n. — supracon- 
trolul de la Regionala C.F.). 
Era cît p-aci s-o-ntind și 
eu sus pe acoperiș...

Afllnd că n-am fi altceva 
decît tot navetiști, ne „in
struiește" cum să-i recu
noaștem pe controlori și 
cum să ne facem la o a- 
dică nevăzuți... Dar cum 
controlul tocmai începuse, 
s-a văzut nevoit să-și pună 
în aplicare propriile sfaturi 
și să dispară.

— Simpatic băiat. încer-

unde a avut chef.
Trenul a frinat 
iar în vînzoleala

: în 
s-au

Cu locomo

Vasile Pîrcioagă, Marin Cris
tei, Silvică Bîzu și Constantin 
Viorea (toți patru de la Grupul 
de șantiere construcții și insta
lații Gura Văii, județul Me
hedinți) au încins un chef de 
pomină. Apoi, pe la miezul nop
ții, le-a venit și cheful de o 
saramurică de pește. Cum pina 
la locul pescuitului era cam 
multișor de mers, n-au găsit 
altceva mai bun de făcut decît 
să se urce pe o locomotivă de 
manevră de pe șantier. Cind să 
pornească la drum, unul dintre 
ei, Silvică Bizu. s-a opus ca
tegoric : „E ilegal ce facem. Și 
periculos. Eu, unul, nu merg. Și 
nici pe voi nu vă las". Ceilalți 
trei au tăbărît pe el, lovindu-l. 
Omul a fost internat in spital. 
Pentru isprava lor, toți trei au 
fost chemați in fața instanței. Și 
toți au tăcut ca peștele. Are 
cuvintul legea.

Cui deschi
deți ușa?

Gheorghe Botezatu și C. Bu- 
chinici s-au apucat, In miez 
de noapte, să sară gardu
rile cetățenilor din Rediu- 
Vaslui. La una din gospodării, 
cei doi au încercat să pătrundă 
înăuntru, dar ușa era zăvorită. 
Auzindu-i, gazda a întrebat som
noroasă :

— Cine-! acolo 7
— Oameni buni.
Gazda le-a deschis, și cei doi 

„oameni buni**  au pătruns înă
untru. De cum au Intrat, au și 
început să cotrobăie prin casă 
după bani și diverse Obiecte. 
Auzind zgomote suspecte, veci
nii s-au trezit din somn. Inva
datorii au rupt-o la fugă. Acum, 
staționează la miliție.

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteil'

în lumina Codului etic, 
societatea te întreabă:

Cum trăiești, 
cum muncești?

în mod firesc, investiga
țiile noastre s-au orientat 
și spre mari întreprinderi 
în care lucrează navetiștii. 
Oare sînt cunoscute acolo 
aspectele de genul celor 
întîlnite pe parcursul rai
dului nostru 7 Ce preocu
pări, ce inițiative există in 
privința „condiției" de na
vetist, mai precis a proble
melor pe care le implică 
deplasarea zilnică la și de 
la locul de muncă 7 Dar... 
surpriză ! în majoritatea 
unităților vizitate de noi nu 
se cunoștea nici măcar nu
mărul navetiștilor. Doar 
vag, din auzite, se mai știe 
cite ceva despre semnale 
de alarmă trase la întîm- 
plare.

Or. tocmai întreprinderi
le in cauză sînt primele 
care ar trebui să se inte
reseze, să cunoască și aces
te aspecte privind modul 
cum se comportă si în ce 
condiții vin la lucru cei 
care fac naveta. Fiindcă re
percusiunile unui asemenea 
mod de a călători. întinde
rile, oboseala și tracasările 
suportate de pasagerii na
vetiști se răsfrîng in cele 

direct asupra 
De aceea, o 
mai atentă, o 

eficace din par-

în curind, pe terenurile Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea se va recolta 
noul soi de orz „Miraj", care s-a dovedit a fi mai timpuriu și mai productiv decît alte soiuri (fotografia din 
stingă). Pe lingă executarea lucrărilor de întreținere a culturilor din cimp, se fac stropiri in livezi și vii. în 
fotografia din dreapta : lucrări de Întreținere In livada tinără a cooperativei agricole Brebu, județul Caraș-Severin

La întreținerea culturilor

cum reiese din datele puse 
Ia dispoziție de Regionala 
C.F. București, aproape un 
milion de lei lunar ! La 
atît se ridică valoarea 
becurilor, elementelor tran
zistorizate de la instalația 
de încălzit și iluminat, a 
perdelelor și chiar a vola
nelor de la frîna de mînă 
devenite... roți de fintînă 
prin curțile gospodarilor 
megieși cu calea ferată.

Se știe că pasagerii unui 
tren alcătuiesc ad-hoc o 
microcolectivitate. Lucru cu 
atît mai valabil în cazul 
navetiștilor : călătoresc zil
nic împreună, se cunosc 
destul de bine între ei. lu
crează la aceleași întreprin
deri. Atunci cum e posibil 
ca, sub ochii tuturor, cîțiva 
— refractari la normele e- 
lementare de civilizație — 
să-și facă de cap. să devas
teze, nestingheriți. avutul 
obștesc 7 în cazul de față, 
de acest avut beneficiază, 
în primul rînd, ei înșiși ; 
or, prin actele lor. ca și 
prin pasivitatea celorlalți, 
se privează în primul rînd 
pe ei de condițiile unei că
lătorii civilizate. Oare tre
nurile acestea sînt ..ale ni*  

. imănui" 1 Cum se pot pro
duce astfel de abateri de 
la conduita cetățenească, de 
ce nu-și . află întotdeauna 
replica meritată 7 Iată o 
secvență semnificativă :

...Stația Cățelu. Ne urcăm 
cu greu din cauza aglome
rației și ne înghesuim cum 
putem în spațiul primejdios 
de deasupra tampoanelor.

căm noi să legăm discuția 
cu cei rămași.

Pe naiba, răspunde cu 
năduf un vecin. Din cauza 
ăstora călătorim noi pe 
tampoane.

— 7 !
— Păi 

mente 7 
ei ! Dar 
atîtea cîte se justifică prin 
numărul de bilete și abona
mente cerute. Și uite-așa 
ne trezim cîte doi pe un 
loc, dar de plătit e plătit 
numai unul...

— De ce nu-i luați de 
guler să-i dați jos de pe 
locurile dumneavoastră 7

întrebarea surprinde 
și-și face loc circumspec
ția. Ne declinăm calitatea 
și vrem să le aflăm părerea. 
Nu aflăm nimic. Stînjeniți 
de insistențe, cîțiva interlo
cutori pornesc pe tăcute in 
căutarea altor locuri. Pre
feră anonimatul comod. 
Fără să-și dea seama că 
prin lipsa lor de opinie, de 
poziție fermă, nu fac decît 
să dea apă la moară tocmai 
celor de comportamentul 
cărora se plîng, încurajînd 
astfel pe cei în conflict cu 
normele de civilizație. Iar 
acestora din urmă, anoni
matul le convine de minu
ne: se cred in apele lor. 
mari și tari, fiindcă nu-1 
„deranjează" nimeni, nu-i 
întreabă scurt cine Sînt. 
unde lucrează și ce ar cre
de, ce ar avea de zis colec
tivul de muncă din care fac 
parte.

ce, își scot abona- 
E trenul plin de 
vagoane sînt doar

din urmă 
producției, 
preocupare 
intervenție 
tea factorilor competent! 
din întreprinderile care be
neficiază de aportul nave
tiștilor slnt cu atît mai 
necesare, cu cit aceste uni
tăți sînt direct interesate ca 
oamenii să vină punctual la 
lucru, cit mai odihniți, iar 
pe de altă parte, ca bunul 
renume al unor colective 
cu recunoscute tradiții de 
ordine și disciplină munci
torească să nu fie lezat 
prin comportarea unora 
care, ureîndu-se în tren, se 
cred într-un fel de „re
creație" a normelor de con
duită civilizată.

Iată de ce. în preocupă
rile comitetelor de partid, 
ale sindicatelor și organiza
țiilor de tineret din între
prinderile în care lucrează 
navetiști, trebuie să se În
scrie in mod necesar și ac
țiuni educative adecvate, 
care să-i facă să se simtă 
și după ieșirea pe porțile 
fabricii la fel de legați de 
colectivul în care muncesc. 
Și n-ar strica deloc ca unii 
factori de răspundere din 
unități, pentru a iniția ac
țiuni cit mai eficiente, să 
efectueze ei înșiși călătorii 
cu mijloacele de transport 
folosite de navetiști. Ar a- 
vea astfel prilejul să cu
noască „pe viu" o serie de 
aspecte, pentru a putea, în 
colaborare cu organele 
de ordine și Organizatorii 
transporturilor, să ia mă
surile ce se impUn.

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

Două sint motivele care impun executarea neîntreruptă a lucrărilor 
de întreținere a culturilor : distrugerea buruienilor și afinarea soiului 
tasat de ploi, spre a se asigura dezvoltarea normală a plantelor. Din 
ultimele date centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că ptnă la 
27 mai în cooperativele agricole prima prașilă mecanică Ia porumb s-a 
executat pe 64 la sută din suprafețe, iar cea manuală in proporție de 
45 la sută. La floarea-soarelui, această lucrare s-a făcut pe 98 la sută 
din suprafețe mecanic și 95 lâ sută manual, iar în unele județe — Olt, 
Tulcea, Buzău, Bihor — mai mult de jumătate din suprafețe au fost pră
șite mecanic și a doua oară. Rezultă, totodată, că la porumb cele mai 
mari suprafețe au fost prășite mecanic In cooperativele agricole din ju
dețele Tulcea — 95 la sută, Teleorman — 90 la sută, Bihor — 86 la sută. 
Buzău — 84 la sută, Ilfov și Brăila — S3 la sută, in timp ce In județul 
Timiș această lucrare s-a făcut pe 41 la sută din suprafețe, iar in jude
țul Arad pe 71 la sută. Diferențe mari există intre județe și în ce pri
vește executarea prășitului manual. Cum s-a organizat munca in uni
tățile și județele fruntașe la executarea lucrărilor de Întreținere a cul
turilor 7 Ce se întreprinde pentru impulsionarea acestor lucrări în cele 
in care prășitul a întîrziat 7

TULCEA. Prima prașilă meca
nică la porumb s-a executat pe 
44 000 ha din Cele 47 000 ha cultivate 
cu porumb. Prașila I mecanică și 
manuală s-a efectuat pe toate cele 
17 000 ha ocupate eu floarea-soarelui. 
A fost prășită întreaga suprafață cu 
cartofi și sfeclă de zahăr. Apreciind 
pozitiv activitatea desfășurată de 
mecanizatori și cooperatori, specia
liști ai direcției agricole județene și 
ai Uniunii județene a C.A.P. ne spu
neau că la baza ritmului accelerat de 
lucru a stat organizarea muncii in e- 
chipe mixte de cooperatori și meca
nizatori i ele cuprind peste 1 900 me
canizatori și circa 41 000 cooperatori. 
De exemplu, în unitățile care fac par
te din consiliul intercooperatist Dăeni 
au fost organizate 40 do echipe mix
te. „Măsura de constituire a acestor 
formații este foarte bună — ne 
spunea Nicolae Ciobanu, inginerul șef 
al consiliului. Deși in zona noastră 
ploile ne-au ocolit, apreciem că da
torită calității lucrărilor efectuate 
Vom obține recolte mari. Noi am în
cheiat prima prașilă la porumb, iar la 
floarea-soarelui se va încheia în aces
te zile". Ion Grigorescu, președintele 
C.A.P. „6 Martie", ne spunea că 
membrilor din echipele mixte nu le 
este indiferent ce producție vor ob
ține ceilalți cooperatori, întrajuto- 
rindu-se la o sei’ie de lucrări. „Ba 
ne ajutăm și vecinii — spunea inter
locutorul nostru. La solicitarea celor 
din Ceamurlia de Jos, bunăoară, 40 
de cooperatori de la noi s-au depla
sat 4 zile; la; rînd pe solțle.în.yecj- 
nate, salvînd de buruieni zeci de 
hectare cu floarea-soarelui".

Dialogul purtat pe ogoare cu spe
cialiști, mecanizatori și cooperatori a 
relevat marile avantaje ce decurg 
din noua formă de organizare și re-

tribuire a muncii. S-au emis însă șl 
unele păreri care vizează îmbunătă
țirea muncii. Spre exemplu, gradul 
prea mare de dispersare a mecani
zatorilor in cadrul actualelor forma
ții mixte îngreunează desfășurarea 
lucrărilor, cît și ținerea evidenței a- 
cestora pe fiecare cultură și mecani
zator. Constituirea, în viitor, a unor 
formații mixte pe suprafețe mai mari 
(circa 700 ha) și la nivelul fermelor 
și brigăzilor pentru celelalte tipuri 
de formații specializate (viticole, le
gumicole, pomicole etc.) ar da re
zultate mult mai bune. (N. Vasile).

ARAD. Ploile 
care au căzut 
dețului Arad 
rea lucrărilor 
rilor. Totuși, 
cole de stat , 
crează în intervalele dintre ploi, se 
prășește manual. Ca urmare, pînă

pe 
au 
de 
în 
Și

din ultimele zile 
întreg teritoriul ju- 
împiedicat executa- 
întreținere a cultu- 
multe unități agri- 
cooperatiste se lu-

joi, 29 mai, s-au executat pe toate 
suprafețele prașilele I și a Il-a meca
nică și manuală la sfecla de zahăr și 
cartofi, precum și prașila I mecanică 
și manuală la floarea-soarelui. Ce se 
face pentru grăbirea lucrărilor de în
treținere pe cele 106 000 ha cultivate 
cu porumb 7 Ne răspunde ing. Pe
tre Glăvan, directorul direcției agri
cole județene. „La indicația biroului 
comitetului județean de partid am 
procedat la aplicarea în practică a 
unor măsuri organizatorice impuse 
de starea vremii. Astfel, s-a intensi
ficat prășitul In localitățile unde pre
cipitațiile au fost mai scăzute, uni
tățile Intrajutorîndu-se între ele. 
în sprijinul cooperatorilor au venit1 
lucrătorii din alte unități economice 
și instituții din comune, iar în 
mod organizat, Ia această lucrare 
participă și elevii. S-a reușit astfel 
să se intensifice prășitul.

Este de relevat că în unitățile din 
multe consilii intercooperatiste — 
Sîntana, Șicula, TIrnova, Sebiș, Șiria, 
Gurahonț — se execută acum prașila 
I manuală pe ultimele suprafețe. De 
asemenea, s-a luat măsura ca în 
cooperativele aparținînd consiliilor 
intercooperatiste Mișca, Săvîrșin, Nă- 
dlac, Felnac, unde au căzut precipi
tații abundente și repetate și unde 
terenul nu permite să intre tractoa
rele, să se facă- prima 
nuală înaintea celei 
Este necesar să fie 
acțiunile întreprinse de 
de partid, astfel incit, în aceste zile, 
toți locuitorii satelor să fie prezenți 
in cimp, la prășit. (Constantin Si
mian).

prașilă ma- 
mecanice. 

amplificate 
organizațiile

Sînt așteptate utilaje
restante... din anul trecut

mureșene
Străbătute de apele Mureșului 

și de cele două Tîrnave, melea
gurile județului Mureș oferă a- 
matorilor de drumeții priveliști 
de o rară frumusețe. Tocmai in 
mijlocul unor asemenea deco
ruri pitorești, cooperația de con
sum a amenajat popasuri turis
tice pe cît de atractive, pe atît 
de reconfortante. Astfel, in a*  
propierea orașului Luduș, coo
perația de consum a dat în fo
losință campingul „Sălciului". 
La Tirnăveni, turiștii pot po
posi la cabana „Stejarul", iar 
la Bălăușeri, spre Sighișoa
ra, găsesc găzduire Ia com
plexul turistic „Dealul Vii
lor", cu camping, restaurant, co
fetărie și o cramă — „Păianje
nul de aur". Unul din cele mai 
atractive popasuri de pe melea
gurile județului Mureș îl oferă, 
fără îndoială, hanul turistic 
„Ursul Negru", amplasat în re
numita stațiune Sovata. Lîngă 
localitatea Răstolnița, pe D.N. 15, 
se află cabana „Gălăoaia", iar 
în dreptul localității Stîneeni- 
Neagra — „Cabana Șoimilor" 
(in fotografie).

t V
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune în limba germană.
18.50 Tragerea Loto.
19,00 Expediție de vînătoare 1 Pe 

apa Gurghiului.
19.20 1001 de seri : Mir Mur.
19,30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.20 „Ghepardul" (II). Cu : Burt 

Lancaster, Alain Delon. 
Claudia Cardinale. Paulo 
Stoppa, Serge Reggiani, M. 
Glrotti. Regia : Luchino Vis
conti.

21.50 Vedete Internationale : Sa
cha Distel, Stephan Gra- 
pheiy, Johnny Halliday, Jean-

Pagini inedite din dramaturgia
lui Eminescu

culturală, criticii teatrali 
semnalează, de mai multă vreme, oa
menilor scenei numeroase titluri de 
piese românești uitate sau ignorate, 
ori inedite, care ar merita să fie pre
zentate publicului îmbogățind paleta 
repertoriului național. Datorită bună
voinței revistei „Familia", public lu
nar, de peste doi ani, recenzia cite 
unei „piese uitate", nu a oricui, ci 
aparținînd lui B. P. Hasdeu, Duiliu 
Zamfirescu, Al. Macedonski, Mihail 
Sorbul, Victor Eftimiu și alții. O re
marcabilă ediție, completă, a teatru
lui lui G. M. Zamfirescu a atras a- 
tenția, recent, asupra unei substan
țiale piese neștiute a dramaturgului. 
La fel, O ediție Adrian Maniu. La fel, 
o ediție N. D. Cocea. Și destule al
tele. Faptul că radioteleviziunea re
descoperă în fiecare an cîteva lu
crări de cel mai mare interes, că 
vista „Manuscriptum" publică,

re- 
___  ____ __ ____ .___  . cel 
puțin de două ori pe an, inedite dra- 
maturgice, uneori de-a dreptul sen
zaționale, că, în sfîrșit, în această 
stagiune au avut loc premierele ab
solute a două importante piese 
românești, Danton de Camil Pe
trescu și Dictatorul de Al. Kiri- 
țescu, confirmă existența unui 
fond literar românesc mult mai bo
gat decît se credea pînă deunăzi, 
impunînd obligația culturală de a-1 
cerceta și reprezenta.

Unul din paradoxurile neglijări! a- 
cestui vast fond e păstrarea, exclu
siv la îndemîna cercetătorilor de ar
hivă, a fragmentelor dramatice ale 
lui Mihai Eminescu. La întrebarea 
pe care am pus-o, acum șapte ani, în 
„Contemporanul", „De ce nu se joacă 
aceste scrieri 7“ (despre care referă, 
pe larg, toate istoriile literare româ
nești și care au fost tipărite încă la 
începutul secolului) s-a răspuns de 
abia în acest an. Unele fragmente au 
o existență autonomă : o piesă în- 
tr-un act. Emmi, e practic încheiată ; 
în orice caz, chiar și scenele ori ta-

blourile disparate pot fi închegate 
într-un excepțional spectacol de poe
zie dramatică patriotică. încercarea 
dinții a fost făcută deci anul acesta 
de teatrul din Botoșani, unde regizo
rul Ion Olteanu a reunit un act din 
manuscrisul intitulat Bogdan-Dragoș 
și fragmentul numit Mira, într-o re
prezentație unitară. De curînd, la 
București, sub auspiciile Muzeului 
literaturii române și cu sprijinul 
Teatrului „Ion Creangă", regizorul 
Mihai Dimiu, care e și un cultivat 
om de teatru, un cercetător, a înfă
țișat, în premieră 
textul ..... .. , _______
acum) Bogdan-Dragoș, cu un act ln- 
tîi de turnură shakespeariană, cu un 
act al doilea fragmentar dar coerent 
și cu cele citeva episoade scurte din 
celelalte (probabile) acte ori tablouri.

Valoarea culturală a inițiativei este 
de netăgăduit. Dar, în același timp, 
reprezentația de sub egida Muzeului 
literaturii române are și o valoare ar
tistică reală, demonstrînd că e vorba 
de scrieri cu o certă teatralltate și cu 
o neîndoielnică rezonanță actuală. Pe
ripețiile sînt închipuite a avea loc în 
epoca de eroism legendar a ctito
riei Țării Moldovei, subiectul, roman
tic. angrenind personaje care figu
rează eroi istorici reali. în text sint 
cuprinse și unele din genialele poe
me șlefuite mai tîrziu de scriitor, în
tregite și devenite independente. At
mosfera e de fapt adevărat și de 
basm, impregnată de dramatism și de 
lirism, evocîndu-se, tulburător, pei
saje, mulțimi, mișcări colosale, stări 
sufletești de un patetism bărbătesc 
profund.

Regizorul n-a creat propriu-zis un 
spectacol, ci a propus o prezentate 
scenică, In termeni teatrali, adică 
îmblnînd recitarea simplă cu discre
ta conturare a eroilor, sugestia de 
ambianță cu marcarea doar a depla
sării acțiunii și schițarea conflicte
lor. Această formulă a cîștigat —

absolută, întreg
eminescian (cît II cunoaștem

și continuă să ciștige — auditoriul, 
invitat să urmărească ceea ce se 
petrece In holul marmorean, cu 
subțiri oglinzi verticale, al Tea
trului „Ion Creangă" și, mai ales, pe 
scările incintei, pe elegante și în
drăznețe trasee suitoare și coborî- 
toăre.

Evident, se pot face unele obser
vări critice asupra stilului de inter
pretare — căci doi-trei actori prac
tică un joc împovărat de procedee 
perimate (poze tenebroase, strigăte, 
spasme, retorism) ■— precum și cu pri
vire la disparitățile ce grevează 
asupra unității de ansamblu. Dar 
partea cea mai bună a specta
colului e cuceritoare. Hatmanul Bo- 
dei, frumoasă figură de sfetnic înțe
lept, șiret, devotat (întruchipat în li
nii sigure de actorul Boris Pettoff) și 
tinerii Ana și Bogdan-Dragoș (stu
denții în artă dramatică Maria Ploaie 
și Adrian Pintea) au dat fior șl poe
zie întimplărilor, au rostit cu sim
țire și adevăr, simplu, pătrunzător, 
șăgalnic ori cu forță a afirmării re
plicile, au trecut, în chip fericit, poe
maticul în dramatic de vibrație con
temporană. Un fluid patriotic verita
bil străbate Întregul spectacol.

Cum e anunțată, pe curînd, apa
riția unui volum cu scrierile teatrale 
eminesciene (texte și variante luate 
direct din uriașul depozit de manu
scrise âl poetului — ediție Îngrijită 
de Marin Bucur), valorificarea, în 
condiții scenice pe deplin corespun
zătoare, a întregului patrimoniu dra
maturgie lăsat de Mlhai Eminescu e 
o datorie. Un teatru care și-ar asuma 
responsabilitatea reprezentării ar pu
tea oferi — numai pe ceea ce cunoaș
tem la această oră, din vechile edi
ții — o strălucită săptămină teatrală 
Eminescu.

Valentin SILVESTRU

J Amplasată pe platforma industriă- 
lă vestică a orașului Miercurea Ciuc, 
în incinta întreprinderii de prelucra
re a lemnului, noua fabrică de mo
bilă are ca termen de punere în 
funcțiune 30 iunie a.c. Din analiza 
stadiilor fizice actuale ale lucrărilor 
de construcții-montaj de pe acest 
șantier șe desprinde concluzia că sînt 
o serie de neajunsuri care, deocam
dată, fac incertă respectarea terme
nului de punere în funcțiune.

Șeful fabricii de mobilă, ing. Szasz 
Imre, și Peter Tibor, secretarul or-' 
ganizației de partid de la I.P.L. 
Miercurea Ciuc, ne informează că, 
pînă Ia sfîrșitul decadei a doua a 
lunii în curs, aici s-a montat 76 la 
sută din volumul total al utilajelor. 
Pe șantier se mai află în montaj 
utilaje în valoare de circa două mi
lioane lei. Conform planului, monta
rea liniei de finisare șl a liniei de 
pulverizat canturi trebuia încheiată 
pînă la 15 aprilie a.c. Or, la aceste 
două linii tehnologice s-au montat 
abia circa 80 la sută din utilaje. Cau
zele care au dus la această întîrzie
re, apreciază interlocutorii, trebuie 
căutate la furnizorii utilajelor res
pective. Despre ce este vorba 7

— Furnizorul liniei de pulverizat 
Canturi (termen contractual : 30 iu
nie 1974) este întreprinderea de uti
laje din Alba Iulia, care aparține tot 
de ministerul nostru, ne spune șeful 
fabricii de mobilă. Dar livrarea uti
lajelor S-a făcut cu întirziere (oc
tombrie 1974) și incomplet. Lâ ora 
actuală ne mai lipsesc aici 40 de 
repere și subansamble, din care a- 
mintesc : 4 ventilatoare, 4 balustra- 
de-ușf, un filtru cu talaj, un tronson 
de volatilizare, 3 bucăți baterii de 
Încălzire fiecare din 4 elemente ș.a.

La linia de finisare — livrată de 
Unitatea de construcții și reparații 
utilaje (U.C.R.U.) din București, a- 
parținind aceluiași minister — situa
ția este alta : toate utilajele au sosit 
în termenul contractual. Dar solici
tările repetate ale beneficiarului, ca 
furnizorul să acorde montorului a- 
sistență tehnică, au rămas ptnă 
acum fără răspuns. Această stare de 
fapte este cunoscută și la Centrala 
de utilaje $! piese de schimb Bucu
rești, de care aparține și unitatea 
furnizoare (prin adresa 2 363 din 8 
martie a.c., prin caro beneficiarul 
solicita respectivei centrale asistență 
tehnică pentru asamblarea utilajelor 
livrate). în legătură cu aceasta, iată 
ce ne declara Carol Borsos, șef al 
unei echipe de montaj aparținînd de 
Trustul de Instalații-montaj Brașov :

— Linia de finisare putea fi gata 
incă de acum trei luni dacă benefi- 
ciâm de asistența tehnică a furnizo-

rului de utilaje. Și fără asistență 
este greu să putem pune în funcțiu
ne la termen această instalație.

— De ce 7
— Pentru că există unele necon- 

cordanțe intre piesele livrate și pro
iectul intocmit la panourile laterale 
și la panourile intermediare de la 
tunelul de uscat.

Iar șeful lotului instalații-montaj 
de pe acest șantier, ing. Dumitru 
Mălinaș, a adăugat :

— Dacă vom primi urgent asisten
ța tehnică de care» avem nevoie, cît 
și utilajele restante — noi dispunem 
de suficientă forță de muncă — a- 
tunci colectivul de muncitori pe care 
il conduc va putea încheia în scurt 
timp montajul tuturor utilajelor. 
Altfel, optimismul nostru nu va avea 
acoperire...

Iată și alte utilaje care încă n-au 
sosit pe acest șantier : o mașină 
de îmbinat furnir cu fir fuzibil 
(tot de la U.C.R.U. București), 
un transportor-distribuitor (termen : 
30 iunie 1974) de la întreprinderea 
de utilaje din Alba Iulia, două foar- 
feci-ghilotină și o presă C.I.F. (ter
men : 30 decembrie 1974) de la în
treprinderea de utilaje și piese de 
schimb (I.U.P.S.) din Sibiu, un dis
pozitiv de transfer panouri și o pre
să pentru asamblat corpuri (termen : 
30 iunie 1974) de la I.U.P.S. Filiași. 
Chiar vecinii de pe aceeași platfor
mă industrială — I.U.P.S. Miercurea 
Ciuc — au întîrziat livrarea a două 
mașini de aplicat adezive. .

Pe bună dreptate, ing. Valentin 
Mincsor, directorul I.P.L. Miercurea 
Ciuc, făcea următoarea observație :

— Toți acești furnizori de utilaje 
cu restanțe aparțin — ca și noi — 
de Ministerul Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții.

Iată de ce este imperios necesar 
ca forurile de resort ale ministerului 
să acționeze neîntîrziat pentru ca 
unitățile din subordinea sa (furni
zoare de utilaje) să-și onoreze de în
dată obligațiile contractuale, să acor
de și asistența tehnică necesară — 
așa cum, în practica general cunos
cută, procedează mulți furnizori de. 
utilaje care țin la prestigiul produ
selor lor. Fiecare zi este acum pre
țioasă și, de aceea, toți factorii care 
concură la realizarea fabricii de 
mobilă din Miercurea Ciuc — con
structor, montor, beneficiar și furni
zori de utilaje — trebuie să facă tot 
ce le stă în putință pentru ca inau
gurarea noului obiectiv industrial să 
aibă loC la termenul prevăzut.

Sever UTAN 
BARTUNEK Istvân

Pierre Cassel, Gilbert BC- 
caud.

23,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 File de dicționar : Medalion 

Karel Kachyna.
19.30 Telejurnal. z
20,00 Treptele afirmării — ciclul 

„Tribuna tinerilor soliști'*.
20,25 Seară de teatru : „Marii 

maeștri ai farselor**  de Vic
tor Gheorghe Frunză.

21,40 „A țării Vrere și-mplinire“. 
Emisiune de versuri clasice 
și contemporane.

21,55 Telex.
22,00 Muzică distractivă cu forma

ția Costel Stîngaciu-junior.

ANGAJAMENTUL 

ABSOLVENȚILOR

La Comitetul județean Olt al 
P.C.R. a avut loc o intllnlre cu 
absolvenții liceelor teoretice, de 
specialitate și din școlile pro
fesionale din orașul Slatina. To
varășul Constantin Sandu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Olt al P.C.R., a vorbit tinerilor 
despre dezvoltarea actuală și în 
perspectivă a județului, despre 
marile posibilități pe care aceș
tia le au pentru a lucra în în
treprinderile economice, de a-și 
perfecționa și completa studiile 
pentru ca apoi să se întoarcă în 
locurile natale ca specialiști cu 
înaltă calificare.

Angajamentul absolvenților de

a face totul pentru a fi cît mal 
utili societății, de a-șl Îmbună
tăți permanent cunoștințele a 
fost exprimat dă cîțiva dintre 
cei mai buni elevi ai primei pro
moții de absolvenți ai Liceului 
de construcții din Slatina. (Emi- 
lian Rouă).

SĂPTĂMINĂ TEATRALĂ 

SĂTMĂREANÂ

La Satu-Mare se desfășoară 
cea de-a doua ediție a „Săptâ- 
mînii teatrale sătmărene". Ma
nifestarea include 11 spectacole 
ale secțiilor română și maghia
ră ale teatrului local, precum și 
ale teatrelor din Baia Mare, 
Tirgu-Mureș, Timișoara, Arad, 
CIuj-Napoca Și Oradea, recita

luri de poezie patriotică, expozi
țiile „Teatrul în filatelie" și de 
scenografie, Intllnlri ale unor 
actori și critici dramatici cu 
spectatorii la cluburile unor in-

CARNET

CULTURAL
treprinderi și In școli, precum și 
simpozionul „Teatrul Cetății". 
(Octav Grumeza).

„ZILELE ARGHEZI"

Timp de trei zile, in orașul 
Tirgu-Cărbunești a-a desfășurat

un bogat program de acțiuni cul
turale prilejuit de împlinirea a 
95 de ani de la nașterea marelui 
poet român. între ele amintim 
un simpozion dedicat evocării 
personalității lui Arghezl, sesiuni 
de comunicări din viața și ope
ra sa, o expoziție cu lucrări ale 
poetului, recitaluri de poezie. 
Și-au dat concursul cadre didac
tice din județul Gorj, redactori 
al revistei „Ramuri" și membri 
âi cenaclurilor literare „Colum
na", „Flacăra" Țicleni și „Tu- 
dor Arghezi" — TîrgU-Cărbu- 
neștl. (Dumitru Prună).

4 000 DE ARTIȘTI

în stațiunea balneară Călimă- 
nești a avut loc faza finală a 
„Festivalului spectacolului te

matic". Manifestarea a antrenat 
pe parcursul anului peste 250 de 
colective artistice cuprinzînd 
circa 4 000 de artiști amatori. 
(Ion Stanciu).

„CIOBĂNAȘUL" 

IN TURNEU

Ansamblul folcloric „Ciobăna
șul" al cooperației meșteșugă
rești din Suceava a plecat în
tr-un turneu în R.P.Polonă, la 
invitația Uniunii voievodale a 
cooperației din Kilce. Artiștii 
suceveni vor prezenta spectacole 
de ctntece și dansuri populare 
din cele mai reprezentative zone 
ale patriei noastre în mai multe 
localități ale țării prietene. 
(Gheorghe Parascan).
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Primire la primul ministru al guvernului
Primul rpinistru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, joi 
după-amiază, pe Pieter Lieftlnck, di
rector executiv al Fondului Mone
tar Internațional, care se află într-o 
vizită in țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale situației financiar-mone- 
tare mondiale și s-a făcut un schimb 
de păreri cu privire la colaborarea

dintre țara noaatră și Fondul Mo
netar Internațional.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au participat Va- 
siie Malinschi, guvernatorul Băncii 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Iulian Bituleanu, adjunct 
al ministrului finanțelor, și Ion Cio
lan, secretar general adjunct al gu
vernului.

(Agerpres)

Dejun oferit de viceprim-ministrul

în onoarea ministru’u! afaceri’or 
externe al României, George Maco
vescu, vtceprim-ministrul și minis
trul afacerilor externe al Israelului, 
Yigal Allon, a oferit joi Un dejun.

Au participat Ion Cosma, minis
trul turismului, prof. dr. Radu Păun, 
ministrul sănăfățil. Mfrcea Malița, 
consilier al președintelui Republicii

Social’ste România, loan Ceterchi, 
președintele Consiliului Legislativ, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, alte persoane 
of'ciale.

în timpul dejunului, miniștrii de 
externe ai celor două țări au rostit 
scurte toasturi.

(Agerpres)

Vizita ministrului comerțului 
din Republica Coasta de Fildeș

în
țara 
din 
Maurice Seri 
după-amiază, o 
nistrul

cursul vizitei pe care o face in 
noastră, ministrul comerțului 
Republica Coasta de Fildeș, 

Gnoleba, a avut, joi 
Întrevedere cu mi- 

afacerilor externe, George

Macovescu. Cu acest prilej au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea relațiilor bilaterale dintre cele 
două țări, in domenii de interes co
mun.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

POLO PE APA

Echipa României, neînvinsă
ROMA 29 (Agerpres). — După 

disputarea a trei etape, în turneul 
internațional de polo pe apă de la 
Torino conduce, neînvinsă, reprezen
tativa României cu 6 puncte, urma
tă de echipele Spaniei — 3 puncte, 
Iugoslaviei — 3 puncte, Ungariei — 
2 puncte, Italiei — 
lecționata secundă 
puncte.

în ultimele două 
te, poloiștii români 
torii : 6—4 (2—2, 2—1, 1—1,' 1—0) cu 
selecționata secundă a Italiei și 6—3

2 puncte și se- 
a Italiei — 2
meciuri susținu- 
au obținut vic-

(0—1, 1—1, 2—0, 3—1) cu formația 
Spaniei. în partida cu formația ita
liană, punctele echipei române au 
fost realizate de Dinu Popescu (2), 
Răducanu (2), Zamfirescu și Claudiu 
Rusu, iar in meciul cu reprezenta
tiva Spaniei, golurile noastre au fost 
marcate de Zamfireacu 
Rus (2) și Nastasiu.

Celelalte partide s-au 
următoarele rezultate : 
Ungaria 8—7; Italia

(3). Viorel
încheiat cu 
Iugoslavia— 

.... . (A)—Spartia
6—6 ; Italia (B)—Iugoslavia 6—5 (!) ; 
Ungaria—Italia (A) 7—5.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ȘAH

Aseară, în runda a 4-a a turneului 
internațional feminin de șah de la 
Timișoara au fost Înregistrate Urmă
toarele rezultate mai importante : 
Reicher — Țeodorescu remiză ; 
Gaprindasvili — Vujanovici 1—0 ; 
Polanova — Borisova remiză ; Ba- 
umstark — Makal remiză ; Jicmaii 
— Wasnetszky remiză. In clasament 
conduce Gaprindașvfli cu 3 puncte 
și o partidă întreruptă. * " ai • £ ■”»

După trei runde, în turneul fnter-4 Atlcțî U0 r£nUntâ&;
național feminin din localitatea po
loneză Piotrikov Tribunalski conduc 
Margareta Perevoznic (România) și 
Lidia Mulenko (U.R.S.S.), cu cite 2,5 
puncte, urmate de Eva Karakas (Un
garia) — 2 puncte etc,

FOTBAL
Ieri după-amiază, pe Stadionul „23 

August" din Capitală, lotul reprezen
tativ de fotbal — care, duminică, va 
primi replica echipei Scoției — a 
susținut un nou joc de pregătire. 
Intilnind formația T.M.B. (din divi
zia C), selecționâbilii au ciștigat cu 
6—1 (1—1). Autorii golurilor : Kun 
(2), D. Georgescu, Dumitru, Sătmă- 
reanu II și Lucescu.

Echipa olandeză de fotbal F. C. 
Twente Enschede, finalista 
U.E.F.A.", va susține două j 
Constanța. Simbătă, 31 mai, 
liștii olandezi vor întîlni : . 
F. C. Constanța, iar marți, 3 iunie, 
vor primi replica unei selecționate 
divizionare.

CICLISM
Etapa a 13-a a Turului Ciclist 

Italiei, disputată pe circuitul de 
Versilia, in apropiere de Forte dei 
Marmi, a revenit italianului Gio
vanni Battaglin, care a acoperit 40 
km In 47’04'' (medie orară 48,348 
km), tn urma acestui succes, Bat
taglin a trecut pe primul loc în cla
samentul general.

ai 
ia

la concursul „Pravdei“

Cronica zilei
Academia de științe sociale și po

litice, academia „Ștefan Gheorghiu" 
și Institutul de studii istorice și so- 
ciâl-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. 
au organizat, joi, în Capitală o se
siune Științifică cu prilejul împlinirii 
a 120 de ani de la nașterea lui C. 
Dobrogeanu-Gherea, personalitate 
proeminentă a mișcării muncitorești 
și socialiste din t-ara noastră. Cuvin- 
tul de deschidere a sesiunii a fost 
rostit de Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice. Comunicările prezen
tate au abordat aspecte esențiale ale 
activității și operei lui DobrogeanU- 
Gherea : analiza genezei Șl a struc
turii României moderne din perspec
tiva materialismului dialectic și is
toric, poziția să în problema Unității 
și independenței naționale, Însemnă
tatea internațională a activității lui 
Constantin Dobrogeanu-Gherea, pre
țuirea de care s-a bucurat acesta in 
cercurile socialiste europene.

♦
Joi, a părăsit Capitala directorul 

executiv al Fondului Monetar Inter
național, Pieter Lieftlnck, care a 
făcut o vizită în tara noastră. La 
plecare a fost condus de Iulian Bi
tuleanu, adjunct ăl ministrului finan
țelor.

„Egiptul antic — ttei milenii de 
Cultură" se intitulează expoziția des
chisă joi in sălile Muzeului de artă 
al Republicii Socialiste. România, sub 
egida Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. Expoziția cuprinde 
circa 400 de exponate aparținind 
Muzeului ele egiptologie și Colecției 
de papirusuri din capitala R. D. Ger
mane.

Relevînd valoarea acestor vestigii 
de cultură 
acad. Emil 
cuvîntul de 
rea în țara 
interesante 
manifestare . . r _____ „ _______
ții privind relațiile de colaborare și 
respect reciproc statornicite între 
România și R. D. Germană.

Luînd apoi cuvîntul, dr. Erik 
Htihns, director general adjunct al 
Muzeelor de stat din Berlin, a măr
turisit bucuria de a prezenta intr-un 
oraș al artei ca Bucureștiul Opere 
de o neprețuită frumusețe aparți- 

‘ mai vechi

și civilizație străveche, 
Condurachi a arătat, in 
deschidere, că organiza- 
noastră a unei atît de 
expoziții constituie o 
cu profunde semnifica-

Vizita secretarului general al U.N.C.T.A.D.
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, l-a primit, joi, pe 
Gamani Corea, secretar general al 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.),

. *In aceeași zi, Ia Ministerul Aface
rilor Externe au avut loc convorbiri 
intre Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului, și Gamani Corea. Cu a- 
Cest prilej au fost abordate prcb’e- 
me privind dezvoltarea colaborării 
dintre România și U.N.C.T.A.D., 
subl!niindu-se contribuția activă a

țării noastre la realizarea programe
lor și scopurilor acestei organizații. 
A fost evidențiat, totodată, rolul im
portant al U.N.C.T.A.D. în instaura
rea unei, noi ordini economice și po
litice internaționale.

★
La prinz, Constantin Stanciu, ad

junct al ministrului comerțului exte
rior Și cooperării economice interna- 

. ționale, a oferit un dejun în onoa
rea lui Gamani Corea, secretar ge
neral al U.N.C.T.A.D.

Semnarea unui Acord comercial și de cooperare industrială
și tehnică între România și Australia

în urma tratativelor care au avut 
Ioc la București, joi la amiază, la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționa
le, a fost semnat Acordul comercial 
și de cooperare industrială și teh
nică între Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Aus
traliei. Documentul prevede acor
darea reciprocă a clauzei națiunii 
celei mai favorizate, înființarea co
misiei mixte guvernamentale însăr
cinate cu examinarea aplicării pre
vederilor acordului si stabilirii de 
noi măsuri pentru lărgirea schimbu
rilor comerciale și â cooperări! e- 
conomicO, schimbul de misiuni eco
nomice între cele două țări etc.
V ■ ' ' ' ■

Din partea română, acordul a fost 
semnat de Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior șl cooperării economice inter
naționale, iar din partea australiană 
de Malcolm Richard Booker, amba
sadorul Australiei la București, care, 
în alocuțiunile rostite, au subliniat 
că documentul semnat creează un 
cadru mai larg dezvoltării schimbu
rilor comerciale și cooperării dintre 
cele două țări și ilustrează dorința 
comună 
dalltăți pentru intensificarea relații
lor de 
liană.

de a găsi noi forme șl mo-

coiaborare româno-auatra-

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
ALGER

și R.P.D. Coreeană

„Cupei 
locuri la 
i, fotba- 
formatia

TENIS
Joi, în cadrul campionatelor inter

naționale de tenis ale Italiei de la 
Roma. Iile Năstase l-a Învins cu 
6—1, 6—1 pe australianul Phil Dent 
și s-a calificat în sferturile de finală. 
In primul tur la dublu feminin, pe
rechea Ruzicl — Simionescu (Româ
nia) a invins cu scorul de 7—6, 2—6, 
6—3 pe Ruppert — Greeri (S.U.A.). ■

în turneul de la Dilsseldorf, in 
rul doi, Toma Ovici l-a eliminat 
6—2, 7—6 pe englezul LIoyd.

ATLETISM
Selecționatele de atletism __

S.U.A. și-au încheiat turneul In R. P. 
Chineză participind pe stadionul 
central din Pekin la un nou concurs 
în compania sportivilor chinezi. In 
proba de aruncare a ciocanului, 
atletul chine? Li Yun-piao a termi
nat învingător cu rezultatul de 61,22 
m., far fondlstul american Ted Cas- 
tineda a ciștigat cursa de 5 000 m., 
cu timpul de 13’49”8/10.

tu-
cu

ale

SOCI (Prin telefon de la G. Mi
trei). — Joi a început, la Soci, con
cursul internațional de atletism or
ganizat de ziarul „Pravda".

Aflat la a 8-a ediție, concursul — 
ce se desfășoară acum în cocheta și 
primitoarea stațiune de pe malul 
Mării Negre — stabilește, de la bun 
început, un frumos record al numă
rului de participanți. La start sînt 
prezenti 70 de atleti și atlete din 20 
de țări, intre care și România.

Concursul organizat de ziarul „Prav
da" se remarcă, totodată, prin valoa
rea performerilor prezenti la start. 
Astfel, printre celebritățile actualei 
ediții se află Valeri Borzov și Faina 
Melnik (U.R.S.S.). Meta Anteneri 
(Elveția), Liliana Tomova (Bulgaria) 
și alți atleți din diferite țări, cunos- 
cuți și apreciați pe stadioanele lu
mii. Din lotul atleților ț&rli-gazdă 
face parte și aruncătorul țje ciocan 
Pkhakadze (24 de ani), care marți 
seara, la Tbilisi; a produs o surpri
ză prin depășirea recordului Uniu
ni! Sovietice cu o performanță de 
77,64 metri,

în prima zi au fost programate 17 
probe. Pină la ora transmisiei noas
tre. următorii sportivi urcaseră pe 
cea mai Înaltă treaptă a podiumu
lui învingătorilor : Liudmila Masla
kova (Moscova) — 11,6 secunde la 
100 m plat ; Liuba Kononova (R.S.S. 
Kazahă) — 13,1 secunde la 100 me
tri garduri ; Inta Klimovici (R.S.S. 
Letonă) — 63,7 secunde la 400 m plat : 
Liliana Tomova (Bulgaria) — 2.02,6 
minute la 800 m ; Nikolai Kolesnikov 
(Leningrad) — 10,2 secunde la 100 m 
plat etc.

Dintre cei trei atleți români pre- 
zenți la întreceri, doi au concurat 
în prima zi. Este vorba de Marin 
Iordan (la greutate) și Paul Vasile 
(Ia 400 m). Dată fiind insă valoarea 
deosebită a concurentilor, ei nu âu 
mizat pe ocuparea vreunuia din pri
mele locuri.

nind uneia dintre cele 
culturi ale lumii.

La vernisaj au asistat 
Bălan, vicepreședinte al 
Culturii și Educației 
reprezentanți ai * 
ționari superiori 
Afacerilor Externe, 
vieții culturale, un

Au luat parte, de asemenea,’ Hans 
Voss, ambasadorul R. D. Germane 
la București, alți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

*
In cadrul „Zilelor filmului ceho

slovac", manifestare dedicată celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de sub dominația fas
cistă, joi după-amiază a avut loc la 
cinematograful ),Modern" din muni
cipiul Suceava un spectacol de gală 
cu filmul „Pavlinka".

Au luat parte Ștefan Sedlak, di
rectorul Institutului de film din Bra
tislava, Împreună cu alți cineaști din 
țara prietenă, și Ladislau Soukup, 
prlm-secretar al Ambasadei R. S. 

■Cehoslovace la București. 'utwUeoi 
(14 .riiaoâT'. <■> arhiUnayi

Cu prilejul Zilei naționale a Re- 
ptîbHâii Tunisiene, jbi/ îrt!,Cabitalâ, 
sub egida Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, ă 
avut loc o manifestare culturală.

La manifestare au fost prezenți 
loan Botar, secretar general al 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe și ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, membri al Ligii de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, stu- 
denti tunisienl aflați la studiu in 
țară noastră, un numeros public.

A participat, asemenea, Ahmed 
Zouaoui. însărcinat cu afaceri ad- 
intertm al Tunisiei in țara noastră.

(Agerpres)

Ion Dodu 
Consiliului 

___  Socialiste, 
I.R.R.C.S., func- 

din Ministerul 
personalități ale 
numeros public.

De la
Casa de EcOnortiii și Consem

națiuni anunță că tragerea lâ 
sorți pentru luna mai a.c. a obli
gațiunilor C.E.C. vă avea loc in 
Capitală (sala Clubului flnanța- 
bănci, stf. Doamnei hr. 2), 
simbătă 31 mai a.c., ora 13,30.

Cu acest prilej, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni va acor
da 6 917 clștiguri (cu valori cu
prinse intre 50 600 șl 800 lei) în 
Sumă totală de 5 749 000 de lei.

Cei interesați sînt invitați să 
ia parte la tragerea la sorți.

Venind în sprijinul cetățenilor 
Care doresc să-și cumpere lo
cuințe proprietate personală din 
fondul locativ de stat, Casa de 
Economii și Consemnațiuni a 
emis un instrument de economi
sire deosebit de avantajos : li
bretul de economii pentru cum
părarea de locuințe proprietate 
personală. Astfel, titularilor a- 
cestor librete li se acordă pen
tru sumele depuse și folosite la 
cumpărarea de locuințe proprie
tate personală din fondul locativ 
de stat o dobindă de 5 Ia sută 
pe an, pînă la data la care de-

(Urmare din pag. I)
plin capacitățile de producție, dat 
să facem totul pentru a le iiAreți- 
ne și păstră va pe ochii din cap, 
pentru a le menține vigoarea pro
ductivă.

LA FIECARE EȘALON PRO
DUCTIV — O BUNA ORGANIZA
RE A PRODUCȚIEI ȘI A MUNCII. 
Orice dereglare iii mecanismul or
ganizatoric generează risipă da 
timp, nesincronizare intre diverse 
faze și sectoare de producție, pier
deri efective de producție — toata 
cu implicații directe asupra pro
ductivității muncii. A fost sufi
cient, de pildă, ca, în trei luni din 
acest an, la Șantierul naval din Ol
tenița și în alte unități industriale, 
să se înregistreze unele lipsuri in 
aprovizionarea tehnico-materiâlă și 
organizarea proceselor tehnologice, 
pentru ca planul productivității 
muncii să fie nerealizat. Asemenea 
neajunsuri pot și trebuie sa fie so
luționate neintirziat, fără Să se to
lereze aglomerarea lor. Esențial 
este ca factorii de răspundere din 
întreprinderi și centrale, organele 
locale de partid să acționeze ener
gic pentru a se pune capăt unor a- 
semenea deficiente, știut fiind că 
neajunsurile în organizarea pro
ducției și a muncii, golurile In a- 
provlzionarea tehnico-materială a- 
fectează nu numai un loc sau altul 
de muncă, ci întreaga activitate » 
unei unități.

Mult se poate cîștlga ih favoarea 
creșterii productivității muncii ți

prin asigurarea unei bune organi
zări a lucrului la fiecare loc de 
muncă. Efectul este dublu : Se eli
berează anumițf lucrători ca ur
mare a raționalizării consumu
lui de muncă, aceștia puțind fi 
redistribuiți în alte sectoare de ac
tivitate, și se asigură randamente 
mari in cadrul fiecărui schimb 
productiv. Din investigațiile făcute

cli — producția globală ; număr de 
lucrători — rezultă clar influența 
hotăritoare pe care o are omul, prin 
calitatea muncii și nivelul pregătirii 
sale, în determinarea, rezultatelor la 
acest indicator fundamentă! al efi
cienței. Desigur, fiecare întreprinde
re dispune azi de un număr scriptic 
de lucrători precis determinat, în 
strinsă corelare cu dotarea tehni-

PRODUCTIVITATEA MUNCII
In diferite unități — întreprinderea 
de utilaj chimic „Grlvița roșie" 
București, „Nicolina" Iași — rezul
tă că in secțiile de bază producti
vitatea muncii poate Spori cu 3—5 
la sută, cu condiția unei bune pre
gătiri tehnico-organizatorice a lo
cului de muncă : asigurarea cu 
materiale, piese, SDV, buna între
ținere a utilajelor ș.a. Este timpul 
ca Unor vechi și, totodată, simple 
probleme de organizare a lucrului 
la fiecare loc de muncă să li se 
găsească soluțiile mult așteptată, 
pentru a 8e lucră cu randament 
maxim.

CALITATEA MUNCII, DISCI
PLINA LUCRĂTORULUI, CON
ȘTIINCIOZITATEA — FACTORI 
HOTĂRlTORI. Din Însăși expresia 
matematică a productivității mun-

că, cu volumul producției. înalta 
productivitate se va putea obține 
numai dacă fiecare lucrător din în
treprindere Va munci cu conștiin
ciozitate, Iși va mări aportul di
rect la creșterea producției, dacfi 
va folosi în mod efiefent timpul 
productiv. Drumul sar*  înalta pro
ductivitate trece intii prin discipli
nă. Fără O disciplină fermă, Însăși 
organizarea muncii iși pierde din 
conținut ; disciplina în muncă, dis
ciplina tehnologică constituie o 
condiție esențială pentru folosirea 
judicioasă a mijloacelor tehnice, 
pentru utilizarea deplină a timpu-

’ ‘ ‘ pentru
muncii.

lui de lucru și, în final, 
creșterea productivității _____
Dacă în trimestrul I a.c. la între
prinderea de 
industriale și

specialeconstrucții
montaj București și

Succese de prestigiu 
ale muzicienilor români

Ne-am obișnuit ca aproape în fie
care lună să trecem în cartea de 
onoare a succeselor muzicienilor ro
mâni (instrumentiști, soliști vocali) 
noi premii, mențiuni. Iată citeva 
dintre ultimele succese, prilejuri de 
a se remarca o dată mai mult valoa
rea școlii românești de muzică. • La 
concursul de muzică de cameră de 
la Colmar (Franța), cvartetul de 
coarde alcătuit din Mihnea Evian, 
Radu Grecu, lucia Petrescu, Roxana 
Livada, studenți ai conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" din București, 
a obținut Premiul I. • Mihai Pan- 
ghe, so” șt al Operei Române, a 
cucerit Medalia de argint Ia a 2I-a 
ediție a concursului „Maria Canais" 
de la Barcelona. La aceeași impor
tantă competiție artistică internațio
nală, pianista Dana Protopopescu a 
obținut Primă medalie, iar violonis
tul Eugen Sirbu — Premiul II. • La 
începutul lunii mai, a avut loc la 
Sanrbriicken (R.F. Germania) pre
miera operetei „Singe vienez" de

Johann Strauss, în regia lui N. Ciu- 
huc-Vrancea, avind ca solistă pe 
Elena Marinescu de la Opera Româ
nă din București. Cronicile de spe
cialitate apărute în „Saarbriicker 
Zeitung" și ..Die Rheinpheh" sub
liniază „calitățile remarcabile ale 
montării", noul succes al regizorului 
român cu această „poetică prezen
tare, plină de muzicalitate șl fante
zie". Cit privește participarea sopra
nei Elena Marinescu, s-au apreciat 
deosebita interpretare, „vocea de co
loratură care atinge aproape perfec
țiunea". (Smaranda Oțeanu).

Zilele cărții pentru copii“
în întreaga 

chiS „Zilele ' 
manifestare 
sub egida 
Organizației 
editoriale și 
de cultură , 
Manifestarea, ___ _
Zile a copilului — 1 iunie, consti
tuie încă un prilej de evidențiere 
a activității noastre editoriale in 

i.jSectorul Jițgratiirii pentru.-..cei. mici, 
.. .literaț^iră;. din care au apărut; numai 

îți ultimii zece ani, circa 1400 de 
__  ___ ... ........ .... . eUtJuBi. :înte-un-ditai ce depășește 65 
ora 14 oscila între t» grade la fntorsu-’: ittilioarte de exemplare. ..Ion Otean» 

editura specializată în tipărirea 
acestui gen de literatură, și-a ciști
gat un binemeritat prestigiu prin 
calitatea volumelor sale răsplătite 
adesea cu distincții la Tîrguri și ex
poziții internaționale de carte.

■ ■Ieri in țară î Vremea a fdst fîi gene
ral frumoasă; cu-■ cerut variabil.- vlnt 
slab pini la oolțivit. Temperatura la >■ 
< : " " ‘ ‘ ___ “
ra Buzăului și 25 grade ia Calafat. In 
București : Vremea a fost în general 
frumoasă, cu cerul variabil, mal mult 
Senin dupfi-amiaza. Vintul a suflat 
slab plnă la ootrivit. Temperatura ma
ximă a fost de 25 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
mal, 1 și 2 iunie. In țară : Vreme ușor 
instabilă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea averse izolate de ploaie. mal 
frecvente in partea de nord-vest a 
țării. Vint slab oină la potrivit. Tem
peratura tn creștere. Minimele între 7 
și 17 grade, maximele între 20 șl 30 
grâde. tn București î Vreme relativ 
frumoasă, cu cer variabil, favorabil a- 
verset de ploaie după-amiază. vint 
slab ptnâ la moderat. Temperatura in 
creștere.

C. E. C
punerile respective Se virează 
in contul - avansului necesar 
cumpărării jlocuintei. în cazul 
tn care sumele depuse sint folo
site cu alte destinații, titularii 
acestor librete primesc o dobîn- 
dă de 3 la sută pe an.

Emiterea libretelor de eco
nomii pentru cumpărarea de 
locuințe proprietate personală 
nominale se face de către uni
tățile C.E.C. proprii, precum și 
de agenții C.E.C., mandatarii 
contractuali C.E.C. și oficiile 
poștale. Depunerile ulterioare 
și restituirile de pe aceste li
brete se efectuează la toate uni
tățile proprii și mandatare.

Libretele „la purtător" se 
emit de sucursale, filiale și de 
agențiile C.E.C. autorizate, iar 
depunerile ulterioare și restitui- 

. rile se efectuează numai la uni
tățile emitente.

Titularii libretelor de econo
mii pentru cumpărarea de lo
cuințe proprietate personală be
neficiază. de asemenea, și de 
drepturile și avantajele generale 
acordate tuturor depunătorilor 
la C.E.C.

întreprinderile județene de con- 
strUcții-montaj Arad și Caraș-Se- 
verin erau Înlăturate absențele ne
motivate șl învoirile, alte abateri 
de la disciplina muncii, nivelul 
realizat al productivității muncii 
putea îi cu 5—8 la sută mai mare.

Mărirea productivității muncii 
este Cheia de boltă a creșterii efi
cientei economice, factorul esențial 
al sporirii venitului național șl ridi
cării — pe această bază — a nive
lului de trai. Este un adevăr evi
dent pe care întreaga muncă poli- 
iico-edncativă a organizațiilor de 
partid din întreprinderi trebuie să-l 
reliefeze pregnant. să-I înrădăcine
ze adine în conștiința muncitorilor, 
inginerilor șl tehnicienilor. Impor
tant este Ca în permanentă să se 
asigure o concordantă deplină Intre 
nivelul productivității muncii și con
dițiile tehnice, materiale și organi
zatorice din fiecare întreprindere. 
Organizațiile de partid din între
prinderi au datoria să stimuleze 
și să extindă larg inițiativele șl 
experiența înaintată in organiza
rea producției și a muncii, tn utili
zarea potențialului tehnic șl a tim
pului de lucru. Cu toții sîntem in
teresați să asigurăm o creștete mai 
accentuată a productivității mun
cii, să Valorificăm intens toate re
zervele existente ; în dezvoltarea 
ei prezentă și viitoare, societatea 
noastră socialistă are nevoie de o ' 
Înaltă productivitate a muncii. Și 
pentru aceasta nimic nu trebuie 
precupețit !

V»1

țară -s-au des- 
cărț.ii pentru copii", 
tradițională, organizată 

Consiliului Național al 
Pionierilor.

a comitetelor 
și educație 

dedicată

Centralei 
Județene 

socialistă, 
apropiatei

Prețuirea hărniciei

)

Sute de locuitori din comuna 
Chirnogi, județul Ilfov, au par
ticipat ieri, 29 mai a.c., la o adu
nare festivă în cadrul căreia li 
s-au înmînat diploma și premiul 
I pe țară cîștigate în întrecerea 
pentru realizarea sarcinilor e- 
tonomice, edilitare si social- 
Culturale pe anul 1974. Tot CU 
acest prilej, locuitorilor comunei 
le-au fost înmînate diploma și 
premiul I pe județ obținute în 
Întrecerea pentru gospodărirea și 
înfrumusețarea Comunelor, pen
tru anul 1974.

în încheiere, participantei Ia 
adunare au adresat o telegramă 
C.C. a! P.C.R., tovarășului 
Xfcolae Ceausescu, in care se 
angajează ca și in viitor să de
pună toate eforturile, să folo
sească întreaga experiență și 
capacitate de muncă, pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor economice, edilitare și so- 
cial-culturale. (Al. Brad).

ALGER 29 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Cu prilejul vi
zitei oficiale în Algeria a președinte
lui R.P.D. Coreene. Klm Ir Sen, Ia 
Alger a avut loc un miting popu'ar. 
Luînd. cuvîntul la deschiderea mi
tingului, președintele Boumediene a 
subliniat că „poporul algerian se pro
nunță pentru reunificarea patriei co
reene și cere retragerea forțelor a- 
merlcane din această țară".

în cuvîntul său, președintele Kfm

Ir Sen a arătat că revoluția algeriană 
reflectă ideea de emancipare a con
tinentului african. Amintind poziția 
țării sale în direcția reunificârii in
dependente și pașnice a Coreei, pre
ședintele Kim Ir Sen a spus că lupta 
pe care o duce poporul coreean as
tăzi pentru ed’ficarea socialistă și u- 
nificareâ patriei este o parte inte
grantă a luptei comune pe care o 
duc popoarele din lume împotriva 
colonialismului.

BRAZILIA

Deschiderea expoziției „Monumente 
istorice și de artă“ din România

RlO.DE JANEIRO 29 — Corespon
dentul Agerpres transmite : în ca
drul manifestărilor care premerg vi
zita oficială de prietenie în Brazilia 
a președintelui Republici! Socialiste 
România, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, a avut loc deschi
derea expoziției „Monumente istorice 
și de artă din România", organizată 
sub auspiciile Palatului artelor din 
Belo Horizonte.

Adunarea constituantă a noului 
stat Rio de Janeiro a adoptat într-o 
sesiune recentă moțiunea prezentată 
de deputatul Frederico Trotta, in 
care iși exprimă bucuria pentru 
magnifica expoziție «Vestigii ro
mane în România», organizată de 
Muzeul național de bele arte din R!o 
de Janeiro — se arată, intre altele, 
intr-o scrisoare adresată Consulatului 
român in Rio de Janeiro de pre
ședintele Adunării, deputatul Jose 
Pinto.

0 declarație a Juntei Democratice din Spania
MADRID 29 (Agerpres). ' — Junta 

Democratică din Spania — iarg 
front de coaliție format, în Vara 
anului 1974, la Paris, și care reu
nește toate forțele de opoziție din 
Spania : comuniștii, comisiile mun
citorești, socialiștii populari, demo- 
crat-ereștinii. monarliiștii liberali, 
reprezentanți ai patronatului ș.a. — 
a dat publicității o declarație în 
care acuză guvernul spaniol de 
crearea „unui climat de adevărat 
război civil" în Țara Bascilor.

*
La Facultatea de drept din Madrid

au fost arestați 13 profesori și stu
dent! întruniți pentru a discuta des
pre participarea cadrelor didactice și 
a studenților la ziua de acțiune ho- 
tărîtă de Junta Democratică din Spa
nia pentru data de 4 iunie.

Șase partide de opoziție din Spa
nia, între care Partidul Socialist 
Popular șl Uniunea Social-Demo- 
crată Spaniolă, au dat publicității o 
declarație in care cer retragerea 
trupelor militare ale S.U.A. din Spa
nia.

La cererea populației

O unitate a forțelor armate populare de eliberare
din Laos a intrat în

VIENTIANE 29 (Agerpres). — Po
trivit agenției Pathet Lao, o unitate 
a forțelor armate populare de eli
berare din Laos a intrat in orașul 
Champassak, pentru a participa la 
asigurarea apărării și la instaurarea, 
unei vieți normale în această capi
tală provincială, aflată Ia aproxima
tiv 500 km .sud-eșt de Vientiane,

Mii de persoane,' intre care’ ofițeri 
și membri ai forțelor de ordine ai

orașul Champassak
fostei administrații, au rezervat uni
tății patrioțllor o primire entuziastă.

Participarea forțelor armate popu
lare de eliberare la apărarea Cham
passak a fost cerută de către popu
lația orașului și provinciei, care s-a 
revoltat împotriva fostei administra
ții, aflată în slujba intereselor străi
na, fiind aprobată în unanimitate de 
către Guvernul Provizoriu de Uniu- 

■ne’ Na'tiofială al Lahaului — mențio
nează a^gnjia Pathet Lao.

Un document al Partidului
Muncii din Elveția

remis guvernului
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Joi, 

la ora 8,50 (ora Bucureștiului), cos- 
monauții sovietici Fiotr Klirnuk și 
Vitali Sevastiahov și-au Început cea 
de-a Cincea zi de activitate cosmi
că la bordul stației științifice „Sâ- 
liut-4“. Programul zilei a început 
prin efectuarea unor experimente 
medicale.

Imediat după ce s-au trezit, cei 
doi cosmonauți și-au verificat func
țiile sistemului circulatoriu in con
diții de lipsă de efort.. S-au înregis
trat activitatea cardiacă, presiunea 
arterială și alte date. S-au efectuat, 
de asemenea, electrocardiograme și 
s-au măsurat parametrii aparatului 
respirator și ai temperaturii corpu
lui. Pentru obținerea de informații 
utile asupra acestor experimente s-a 
folosit aparatura multifuncțională 
„Polinom". instalată la bordul lui 
„Saliut-4".

Cosmonauții și-au luat unul altuia 
probe de singe, in vederea unor cer
cetări ulterioare de laborator între
prinse pe Pămînt.

Sistemele de bord ale stației or
bitale ,.Saliut-4" funcționează nor
mal, informează agenția T.A.S.S.

BERNA 29 (Agerpres). — Partidul 
Muncii din Elveția a remis guvernu
lui textul unui document prin care 
cere inserarea în Constituția țării a 
unui nou articol, care să ofere Con
federației helvettce „mijloace reale și 
durabile" în combaterea șomajului 
Și pentru garantarea securității lo
cului de muncă. Documentul propu
ne. intre altele, ca autoritățile fede
rale să ia măsuri pentru a limita 
puterea trusturilor și Cartelurilor, să 
hotărască naționalizarea „în cazul In 
care interesul general o cere" si să 
procedeze Ia un Control general al 
prețurilor, chiriilor, investițiilor, pre
cum și al schimburilor de capital cu 
exteriorul.

Documentul este însoțit de peste 
87 600 de semnături și urmează să 
fie examinat de guvern și apoi de 
parlament.

BRUXELLES

Sesiunea de primăvară
a N. A.T.O.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
RIO DE JANEIRO

„Programul Cerrados
revitalizează centrul Braziliei
„Cerrados" (în lim

ba portugheză „crîn- 
guri“ sau „lăstărișuri) 
desemnează o întinsă 
regiune a Braziliei, de 
peste 1 300 000 km.p. 
(cit suprafața Franței. 
Spaniei șl R.F. Germa
nia la un loc), de care 
sînt legate multe spe
ranțe de viitor ale 
brazilienilor. Recent, 
guvernul brazilian a 
definitivat „Programul 
de dezvoltare a zonei 
Cerrados", care pre
vede crearea unor pu
ternice obiective agro
industriale în această 
regiune. Măsurile pre
conizate au fost înde
lung dezbătute și au 
fost elaborate după in
tense studii întreprin
se de specialiști. „Din
tre toate programele 
de dezvoltare regio
nală inițiate de gu
vern ~ scria de curlnd 
ziarul „Jornal do Bra
sil" — proiectul Cer
rados Comportă răs
punsuri urgente si 
foarte exacte, pentru că 
această zonă contea
ză de pe acum pe o 
anumită infrastructură 
și se află în apropie
rea centrelor consu
matoare din centrul și

din sudul țării (inclu
siv capitala, Brasilia). 
De asemenea, aici se 
află mări resurse de 
fosfați și calcar (nu de 
mult la Pato Minas au 
fost descoperite impor
tante zăcăminte de 
fosfat), ceea ce oferă 
o bună bază pentru 
dezvoltarea rapidă a 
regiunii".

Potențialul regiunii 
Cerrados (peste 90 la 
sută din teritoriu se 
află in statele Goias, 
Minâs Gerais și Mato 
Grosso) este luat în 
Considerație în primul 
rînd pentru dezvolta
rea unei agriculturi 
moderne. Rezultatele 
obținute de o serie dc 
ferme create nu de 
mult aici, cum ar ft 
cele de la Rio 
Patrocinio sau 
Grande, oferă 
de optimism, 
culturi de soia, 
grîu, porumb, plantații 
de cafea au apărut in 
numai cițiva ani pe 
locuri aproape deșerti- 
ce. Patrocinio, de pil
dă, a deveii’t in cinci 
ani unul dintre eele 
mai bogate municipii 
ale statului Minas 
Gerais. Cele peste

Verde, 
Câmpo 
motive 
Bogate 

oraș,

34 006 de hectare re
cuperate din Cerrados 
dau astăzi recolte de 
orez, fasole, porumb 
sau sola superioare 
adesea celor obținute 
în sudul Braziliei — 
zona cea mai fertilă și 
cea mai dezvoltată a 
țării.

Cerrados capătă ast
fel valoare de simbol. 
Programul de dezvol
tare econom’că a aces
tui teritoriu constituie 
o ilustrare a preocupă
rii guvernului brazi
lian de a asigura O 
dezvoltare armonioasă 
tuturor regiunilor ță
rii. „S-a vorbit mult 
despre marile resurse 
ale zonei Cerrados — 
declara recent minis
trul Reis Veloso, titu
larul secretariatului 
pentru planificare de 
pe lingă președinția 
republicii. A venit a- 
cum ora valorificării 
acestui potențial, ora 
transformării fiziono
miei centrului brazi
lian prin intermediul 
dezvoltării în această 
zonă a unei agricul
turi moderne".

V. PAUNESCU

BRUXELLES 29 - Corespondentul 
Agerpres transmite : Joi după-amia
ză. ta Bruxelles an început lucrările 
sesiunii de primăvară a N.A.T.O., 
reuniune la care nartiefnă șef! de 
stat și de guvern din țările membre. 
Singura tară membră a blocului 
nord-atlsntlc reurezentAtă la nivel 
de ministru de externe este Franța : 
finr. d"-\4 cum s-a anunțat, nresedin- 
Me Valdry Gfscnrd d’Estaing il 
întilnește pe președintele S.U.A., Ge
rald Ford, tn cadrul dineului oferit 
de regele Baudouin în onoarea par- 
ticioanților.

Discursul inaugural al sesiunii a 
fost rostit de primul ministru al Gre
ciei, Constantin Ksramtntis, în cali
tate de președinte de onoare al Con
siliului N.A.T.O.

Sesiunea va examina o serie de 
probleme ce privesc relațiile Est- 
Vest. lucrările Conferinței de la Ge
neva pentru securitate și cooperare 
in Europă și Va analiza situația difi
cila. politică și economică, în care 
află atît organizația că atare, cit 
fiecare din țările membre.

★
Sesiunea N.A.T.O. 

intensă activitate de 
fel, primul ministru 
Leo Tindemans, a conferit cu omo
logul său turc, Suleyman Demirel. 
Președintele S.U.A., Gerald Ford, s-a 
întâlnit joi, succesiv, cu primii mi
niștri ai Greciei și Turciei, Constan
tin Karamanlis și, respectiv, Su
leyman Demirel, cu acest prilej fiind 
abordate probleme ce privesc situa
ția din Cipru. Totodată, președintele 
american a avut întrevederi cu pri
mii miniștri danez, Anker Joergen- 
sen, și luxemburghez, Gaston Thorn, 
precum șl Cu șeful guvernului vest- 
german, Helmut Schmidt. Primul 
ministru al Portugaliei, Vasco Gon
calves, a avut o convorbire cu pre
ședintele Ford și, ulterior, cu pre
mierul danez, A. Joergensen, și cel 
norvegian, Trygve Bratteli.

prilejuiește

sa
și

o 
contacte. Ast- 
al tării-gazdă,

RlO.DE


PAGINA 4 SC I NT El A —vineri 30 mai 1975

Colocviul interparlamentar

„UN NOU SISTEM DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE"

MESAJUL
președintelui Nicolae Ceaușescu

PEKIN

Deschiderea Expoziției industriale 
a Republicii Socialiste România

Stimați oaspeți de peste hotare,
Doamnelor și domnilor,
Tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere ca, în numele Consiliu

lui de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România 
și al meu personal, să adresez un salut cordial acestui 
important colocviu interparlamentar, la care iau parte 
reprezentanți ai vieții parlamentare din aproape 50 de 
state ale lumii.

Marile schimbări care au loc în prezent în raportul 
de forțe pe plan mondial, intensificarea luptei pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare a fiecărei națiuni, pro
blemele tot mai complexe — inclusiv de ordin econo
mic — ale vieții internaționale fac să sporească în mod 
considerabil rolul popoarelor, al opiniei publice, precum 
și al parlamentelor ca reprezentante ale acesteia, în gă
sirea soluțiilor celor mai propice pentru mersul îna
inte al omenirii pe calea progresului, colaborării și 
păcii.

Problemele vieții economice internaționale, ca și fe
nomenele de criză în domeniul materiilor prime, ener
giei, alimentelor afectează într-o măsură mai mare sau 
mai mică toate țările. De aceea, toate națiunile sînt 
interesate în găsirea unor soluții raționale pentru ame
liorarea situației economice mondiale.

Este evident că principalele cauze care au generat 
stările de lucruri negative sînt vechea politică impe
rialistă, colonialistă și neocolonialistă, vechile raporturi 
economice bazate pe inegalitate, dominație și asuprire, 
care au împărțit lumea în țări bogate și țări sărace, au 
creat mari decalaje în nivelul dezvoltării economice a 
statelor. Orice perpetuare a acestei politici și a acestor 
practici nu se poate solda decît cu accentuarea și mai 
puternică a perturbațiilor în viata economică interna
țională, cu consecințe profund negative asupra condi
țiilor de viață ale popoarelor.

Iată de ce considerăm necesar să se facă totul pen
tru instaurarea unei noi ordini economice și politice in
ternaționale, a unor relații interstatale democratice, ba
zate pe deplină egalitate și echitate, pe respectul riguros 
al dreptului fiecărui popor de a dispune în mod suve
ran de bogățiile sale naționale, de a participa neîngră
dit la diviziunea internațională a muncii, la schimbul 
mondial de valori materiale și culturale.

O cerință imperioasă a progresului omenirii contem
porane o constituie lichidarea fenomenului subdezvol
tării. Aceasta trebuie să fie, înainte de toate. rodul 
eforturilor proprii ale fiecărui popor ; o importanță 
esențială are, totodată, promovarea unei colaborări in
ternaționale echitabile cu aceste țări, precum și spriji
nul țărilor dezvoltate în vederea accelerării progresului 
forțelor de producție ale statelor rămase în urmă, înles
nirea accesului lor neîngrădit la cuceririle științei și 
tehnicii moderne.

Crearea noii ordini economice internaționale trebuie 
să asigure fiecărei națiuni posibilitatea valorificării în
tregului potențial material și uman în scopul propriei 
propășiri, fără nici un amestec din afară. în condițiile 
interdependenței tot mai accentuate dintre state, se im
pune instaurarea unor relații economice internaționale 
care să ducă la dezvoltarea armonioasă a tuturor eco
nomiilor naționale. O asemenea ordine nouă impune 
relații de deplină egalitate între toate statele, indife
rent de mărimea sau orînduirea lor socială, respectarea 
independenței și suveranității fiecărui popor, asigurarea 
avantajului reciproc, desființarea oricăror discriminări 
și bariere artificiale în calea comerțului internațional 
și a cooperării dintre națiuni, crearea tuturor condi
țiilor pentru intensificarea schimburilor și colaborării 
economice libere. Aceasta presupune, totodată, stabili
rea unor raporturi juste îriti’e pYețtțl materiilor, prime 
și cel al produselbr' Industrialei' țfâîndtî-se seama atît 
de cheltuielile de producție, cit și-de valoarea de între
buințare a mărfurilor, astfel ca prețurile să stimuleze 
dezvoltarea forțelor de producție, intensificarea activi
tății economice a tuturor țărilor. O cerință imperioasă 
a dezvoltării economiei mondiale este preîntîmpinarea 
fenomenelor inflaționiste, care dereglează grav produc
ția și comerțul și lovesc în primul rînd în nivelul de 
trai al maselor populare. Consecințele negative ale fe
nomenelor crizei economice mondiale asupra popoarelor 
trebuie evitate atît printr-o politică justă dirijată con
secvent de fiecare guvern, cit și printr-o conlucrare ar
monioasă a statelor în această direcție.

Viața arată că între asigurarea progresului multilate
ral rapid al fiecărei țări, îndeosebi al celor rămase în 
urmă, și intensificarea comerțului mondial, a schimbu
rilor și cooperării economice și tehnico-științifice între 
națiuni există un raport dialectic, organic. în epoca 
noastră, o serie de probleme cruciale ale dezvoltării ci
vilizației umane nu mai pot fi soluționate decît prin 
efortul comun al națiunilor, prin conjugarea resurselor 
materiale și a potențialului științific al unui număr tot 
mai mare de state. în această direcție, o utilitate deose
bită ar avea elaborarea unor programe speciale sub 
egida Organizației Națiunilor Unite și a altor organisme 
internaționale, care să unească și să canalizeze mijloa
cele și posibilitățile statelor spre realizarea obiective
lor de interes general pentru ameliorarea vieții omului 
pe pămînt. Organizația Națiunilor Unite, celelalte orga
nisme internaționale constituie cadrul cel mai corespun
zător pentru organizarea unor largi reuniuni internațio
nale, cu participarea tuturor statelor, în scopul găsirii 
de soluții și adoptării de măsuri care să asigure rezol
varea concretă a numeroaselor probleme complexe ce 
privesc dezvoltarea economiei mondiale contemporane.

După părerea noastră, realizarea unui spirit de înalță 
echitate în raporturile de schimb și cooperare economi
că între state este de natură să favorizeze și cauza jus
tiției sociale pe plan național, să influențeze pozitiv 
procesul dezvoltării progresiste a societății umane, în
făptuirea aspirațiilor de bunăstare și fericire ale mase
lor populare de pretutindeni.

Desigur, soluționarea problemelor majore ale vieții 
economice mondiale, ale relațiilor de schimb și colabo
rării între state este strîns legată de procesele generale 
ale realității politice internaționale actuale, de lupta 
popoarelor, a forțelor progresiste înaintate pentru des
tindere, securitate și pace în lume. Imperativul primor
dial al zilelor noastre este democratizarea relațiilor in
ternaționale, consolidarea și continuarea fermă a cursu
lui spre destindere, instaurarea trainică pe arena mon
dială a unei politici noi, bazate pe egalitate și respect 
reciproc, care să excludă cu desăvîrșire, din raporturile 
interstatale, folosirea forței și a amenințării cu forța, 
orice fel de ingerințe și imixtiuni în treburile interne 
ale altor popoare.

Cauza păcii și securității internaționale impune inten
sificarea eforturilor pentru lichidarea tuturor surselor 
de conflict și încordare, pentru soluționarea problemelor 
litigioase pe cale politică, pașnică, prin respectarea in
tereselor fiecărei națiuni. O contribuție hotărîtoare la 
destinderea politică mondială este menită să aducă în
făptuirea securității în Europa. Totodată, cauza păcii și 
securității internaționale și soluționarea problemelor e- 
conomice complexe depind în mod nemijlocit și hotărî- 
tor de încetarea cursei înarmărilor și, în primul rînd, 
a înarmării nucleare, de reducerea bugetelor de război, 
de realizarea unor măsuri concrete pentru dezangajarea 
militară.

România, care este angrenată într-o vastă operă so
cială de dezvoltare a forțelor de producție, a avuției 
naționale, de înflorire a științei, artei și culturii — și, pe 
această bază, de ridicare a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor — desfășoară o susținută 
și energică activitate internațională pentru promovarea 
principiilor noi, democratice în relațiile dintre state, 
pentru dezvoltarea largă a colaborării multilaterale în
tre națiuni, pentru întronarea noii ordini economice și 
politice în lume. Țara noastră este hotărîtă să extindă 
și în viitor colaborarea largă cu toate statele.lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, să participe un modul 
cel mai activ la viața internațională, aducîndu-și con
tribuția la soluționarea, în spiritul păcii și progresului, 
â tuturof problemelor; ebdțțbmlce și politice poptiemgp- ;

* rane/lă*  "COrf^bli'dhfea și‘continuarea procesului de des
tindere care se conturează azi în lume.
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BELGRAD 29. — Corespondentul 

nostru transmite : Tovarășul Emil 
Drăgănescu, viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, președintele părții române 
în Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică, a fost pri
mit, joi, de tovarășul Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia.

Cu acest prilej, tovarășul Emil 
Drăgănescu a transmis, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, un 
cald salut și cele mai bune urări de 
sănătate tovarășului Iosip Broz Tito.

Mulțumind, tovarășul Gemal Bie
dici a rugat pe oaspete să transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut cordial, prietenesc, din partea 
tovarășului Iosip Broz Tito și a lui 
personal, precum și cele mai bune 
urări de prosperitate pentru poporul 
român.

Convorbirea, desfășurată într-o at
mosferă de prietenie și încredere re
ciprocă, a prilejuit un cuprinzător 
schimb de păreri în legătură cu co
laborarea dintre cele două țări. A 
fost apreciată pozitiv evoluția, pe o 
linie mereu ascendentă, a relațiilor 
și colaborării dintre România și 
Iugoslavia, precum și perspectivele 
de promovare în continuare și extin
dere a conlucrării în toate domeniile, 
în spiritul indicațiilor date de to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito.

La întrevedere a fost prezent, de 
asemenea, ambasadorul român la 
Belgrad, Virgil Cazacu.

★
în zilele de 28 și 29 mai a avut loc 

. Ța : Belgrad întîlnirea de lucru înti'e 
tovarășul Emil Drăgănescu, vice
prim-ministru ăl Guvernului Repu- 

'blfcii'1 Socialiste România, președin

BONN 29 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, și Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Republicii 
Socialiste România, s-au întîlnit, joi, 
cu membri ai conducerii firmei „Wv- 
Fokker". în cadrul convorbirilor avu
te cu acest prilej au fost abordate

în dezvoltarea relațiilor româno- 
elene, potrivit intereselor ambelor 
țări și cauzei Colaborării balcanice, 
s-a realizat un pas important ; cu 
această convingere salută opinia 
publică din țara noastră rezultatele 
vizitei pe care — la invitația pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
primului ministru al guvernului ro
mân, Manea Mănescu — a efec
tuat-o în România președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Elene, Constantin Karamanlis. Se 
poate, astfel, aprecia că această vi
zită — prima a unui premier grec 
in țara noastră într-un răstimp de 
aproape o jumătate de secol — va 
contribui la ridicarea pe o treaptă 
nouă, superioară a legăturilor de 
prietenie dintre cele două popoare, 
cu vechi tradiții în lupta pentru li
bertate și independență națională, va 
deschide noi perspective colaborării 
dintre cele două republici, confir- 
mînd, o dată mai mult, că deosebi
rile de orînduire socială sau chiar 
apartenența la alianțe diferite nu 
constituie un impediment în dezvol
tarea relațiilor reciproce, atunci cind 
se iau în considerație interesele po
poarelor și ale păcii.

Convorbirile oficiale, prilejuite de 
vizita premierului grec în România, 
au pus în evidență că relațiile româ- 
no-elene, clădite pe egalitate și res
pect reciproc, cunosc o dezvoltare 
ascendentă, luînd un curs rapid în
deosebi după instaurarea la Atena a 
actualului guvern — ale cărui mă
suri interne, pe linia democratizării 
vieții publice, și orientări pozitive, 
realiste în politica internațională au 
fost intîmpinate cu legitimă satis
facție în țara noastră. în ultima vre
me s-a înregistrat creșterea volumu
lui schimburilor comerciale ; s-au 
amplificat acțiunile de cooperare pe 
plan economic, tehnic și industrial ; 
au devenit mai frecvente contactele 
și acțiunile de colaborare în dome
niul culturii ; s-a accentuat conlu
crarea în forurile internaționale.

Toate acestea constituie premise 
favorabile pentru extinderea și am
plificarea în continuare a relațiilor 
româno-grecești. Ca încununare a 
convorbirilor oficiale, Declarația so
lemnă comună, semnată de președin
tele Nicolae Ceaușescu și premierul 
Constantin Karamanlis, proclamă, in 
mod solemn, voința celor două sta
te de a conferi raporturilor priete
nești și de colaborare dintre ele o 
bază solidă și de lungă durată. Cheia 
de boltă a acestor raporturi o con
stituie principiile noi ale egalității, 
respectului reciproc al independen
ței și suveranității naționale, avan
tajului reciproc, nerecurgerii la for
ță și la amenințarea cu forța — prin
cipii pe care cele două țări înțeleg 
să Ie promoveze atît în rela’țiile din
tre ele, cit și in raporturile cu ce

îmi exprim convingerea că lucrările colocviului vor 
prilejui o mai bună cunoaștere a poziției fiecărei țări, 
a parlamentelor pe care le reprezentați și, totodată, că 
această reuniune va exercita o influență pozitivă asupra 
vieții internaționale, stimulînd eforturile statelor și po
poarelor pentru soluționarea complexelor probleme eco
nomice care confruntă omenirea contemporană.

Dorind succes deplin lucrărilor reuniunii dumnea
voastră, vă rog să transmiteți popoarelor dumneavoastră 
salutul călduros al poporului român, cele mai calde 
urări de prosperitate și fericire !

Salutul adresat de secretarul general 
al 0. N. U„ Kurt Waldheim

Sînt fericit să adresez tuturor par- 
ticipanților, parlamentari și experți, 
urările mele cele mai bune de succes 
pentru colocviul lor.

Faptul că Uniunea interparlamen
tară a convocat tocmai în acest mo
ment un colocviu cu privire la un 
nou sistem de relații economice in
ternaționale prezintă cel mai mare 
interes pentru Organizația Națiuni
lor Unite. Nu mai este nevoie să vă 
reamintesc inițiativa luată la ultima 
sesiune specială a Adunării Gene-

Ședința de
Sub înaltul patronaj al președinte

lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Pa
latul Marii Adunări Naționale s-au 
deschis joi lucrările colocviului in
terparlamentar „Un nou sistem de 
relații economice internaționale", or
ganizat de Grupul român, sub egi
da Uniunii interparlamentare — o 
nouă și prestigioasă manifestare 
găzduită de Capitala țării noastre, 
după ce, cu numai un an în urmă, 
a avut loc, tat aci, reuniunea de pri
măvară a uniunii.

Participanții — reprezentanți ai 
grupurilor naționale parlamentare, 
experți, reprezentanți ai unor orga
nizații internaționale specializate, 
personalități ale vieții economice in
ternaționale din aproape 50 de țări 
— au primit cu deosebit interes și 
deplină satisfacție mesajul adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Mesajul, prezentat de tovarășul Ni
colae Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale, a fost subliniat cu 
vii și îndelungi aplauze.

Lucrările colocviului au fost des
chise de Corneliu Mănescu, pre
ședintele Grupului român din Uniu
nea interparlamentară, care a adre
sat un călduros salut participanților. 
Relevînd că mesajul adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu reprezin
tă o elocventă mărturie a impor
tanței pe care președintele țării 
noastre o acordă problemei înscrise

Primiri la Marea Adunare
Președintele Marii Adunări Națio

nale, tovarășul Nicolae Giosan, a 
primit joi pe G. S. Dillon, președin
tele Consiliului Uniunii interparla
mentare, în legătură cu deschiderea 
in Capitală a lucrărilor colocviu
lui interparlamentar „Un nou sistem 
de relații economice internaționale". 
Oaspetele și-a exprimat satisfacția 
pentru faptul că Bucureștiul găzdu
iește pentru a doua oară o nouă în- 
tilnire de prestigiu a parlamentari
lor ți a apreciat rolul activ al Grupu

rale, precum și ulterior, pentru a se 
începe punerea bazelor unei noi or
dini economice internaționale. Salu
tăm toate eforturile care vor ajuta 
comunitatea internațională să reali
zeze acest obiectiv.

îmi exprim satisfacția pentru 
faptul că secretarul general al 
C.N.U.C.E.D., dl. Corea, participă Ia 
acest colocviu și sînt sigur că el va 
fi în măsură să contribuie in mod 
substanțial la dezbaterile dumnea
voastră.

deschidere
pe ordinea de zi a colocviului — pro
blemă la rezolvarea căreia pot să-și 
aducă o contribuție importantă par
lamentele și parlamentarii — vorbi
torul a transmis, in numele tuturor 
participanților, mulțumirile cele mai 
profunde șefului statului român, 
pentru cinstea pe care a făcut-o co
locviului adresîndu-i un mesaj.

A luat apoi cuvîntul G. S. Dil
lon, președintele Consiliului Uniunii 
interparlamentare. Dînd o înaltă a- 
preciere mesajului adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul 
a subliniat că el constituie un punct 
de plecare generator de idei pen
tru dezbaterile din cadrul colocviu
lui și va fi o sursă de inspirație pe 
tot parcursul desfășurării lucrărilor.

Vorbind despre importanța coloc
viului de la București, președintele 
Consiliului Uniunii interparlamen
tare și-a exprimat convingerea că a- 
ceastă reuniune va da naștere unui 
dialog viu și fructuos, va conduce 
la stabilirea unor noi direcții de 
gindire, a unor noi înțelegeri, iar re
comandările într-un asemenea dome
niu vital cum este problema stabi
lirii unui nou sistem de relații e- 
conomice internaționale, dezbătută 
astăzi pretutindeni în iume și la 
toate nivelurile, vor găsi un larg e- 
cou. însăși Uniunea interparlamen
tară a abordat unele aspecte ale a- 
cestei probleme majore la recente
le reuniuni de la Colombo. în fața 

lui parlamentar român în dezvolta
rea și promovarea colaborării și cu
noașterea reciprocă între parlamen
tarii diferitelor țări, în spiritul prie
teniei și păcii în lume.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a primit, apoi, pe Pio Carlo 
Terenzio, secretarul general al Uniu
nii interparlamentare.

*
în cursul zilei au fost primiți, de 

asemenea, Alejandro Carrillo, sena- 

colocviului de la București se pune 
acum sarcina de a explora posibi
lități cit mai largi de natură să a- 
sigure promovarea noilor relații e- 
conomice internaționale.

Referindu-se la București, gazdă 
ospitalieră a actualului colocviu, 
vorbitorul a spus că nicăieri nu s-ar 
fi putut găsi un Ioc mai potrivit pen
tru o reuniune care iși propune să 
armonizeze concepte, necesități și 
metode ale Orientului, Occidentului, 
Nordului și Sudului în domeniul re
lațiilor internaționale. Sînt convins 
că veți împărtăși bucuria mea de a 
ne întîlni din nou aici, ori de cîte 
ori viața internațională ne va oferi 
o astfel de posibilitate.

Secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a 
adresat colocviului un mesaj, care a 
fost prezentat de Pio Carlo Teren- 
zio, secretar general al Uniunii in
terparlamentare.

în cadrul colocviului, care se des
fășoară între 29 și 31 mai, vor fi 
dezbătute următoarele teme: „Schim
bări în structurile producției și co
merțului mondial" ; „Dezvoltarea 
științifică și tehnologică, inclusiv 
transferul de tehnologie" ; „Schim
bări în sistemul monetar și de finan
țare internațională" ; „Incidențe ale 
schimbărilor necesare în relațiile e- 
conomice mondiale în cadrul institu
țional internațional".

Participanții examinează succesiv, 
în ședințe plenare, diferitele aspec
te ale acestor probleme. Ansamblul 
dezbaterilor și concluziilor formula
te de raportori vor fi trimise parla
mentelor, guvernelor, Națiunilor U- 
nite și altor organizații internațio
nale interesate.

In prima ședință plenară, Ronnie 
de Mei, membru al Parlamentului 
din Sri Lanka, a prezentat un ra
port asupra schimbărilor în structu
rile producției și comerțului mon
dial. Dezbaterile largi ce au urmat, 
în cadrul cărora au luat cuvîntuV 
numeroși deputați, reprezentanți ai 
unor organisme internaționale și ex
perți din diferite țări, au evidențiat 
deosebita actualitate a acestei pro
bleme 'majore a vieții internaționale 
contemporane și au argumentat ne
cesitatea instaurării unei noi ordini 
economice în lume, care să favori
zeze dezvoltarea relațiilor de colabo
rare între state, să contribuie la 
progresul social-economic al tuturor 
țărilor.

Națională
tor, președintele Grupului național 
parlamentar din Mexic, și senatorul 
Qummarul Zaman Shah, din Repu
blica Islamică Pakistan. Cu acest 
prilej s-a apreciat rolul important pe 
care îl au parlamentarii în dezvol
tarea cooperării în diferite domenii 
de activitate, contribuția lor la in
staurarea unui climat de încredere 
și pace în lume, la instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale.

PEKIN 29 Corespondentul Ager- 
pres transmite : La centrul de expo
ziții din Pekin s-a deschis, joi, Expo
ziția industrială a Republicii Socia
liste România.

La ceremonia deschiderii au luat 
parte tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, conducătorul 
delegației guvernamentale române 
aflate în vizită la Pekin cu prilejul 
expoziției, membrii delegației româ
ne, ambasadorul României la Pekin, 
Nicolae Gavrilescu, și membri ai am
basadei.

Din partea chineză, la inaugurare 
au participat Li Sien-nien, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat, Ku Mu, vicepremier al Consi
liului de Stat, Ken Piao, șeful secției 
relații externe al C.C. al P.C.C., Li 
Cian, ministrul comerțului exterior, 
și Li Șui-cin, ministrul Ministerului 
de Construcții de Mașini nr. 1.

A fost de față, de asemenea, un 
numeros public.

BELGRAD

INTÎLNIRII DE LUCRU PRIVIND DEZVOLTAREAÎNCHEIEREA
COLABORĂRII ECONOMICE ROMANO - IUGOSLAVE

BONN

Convorbiri economice româno -vest-germane

în fața expoziției fluturau drape
lele Republicii Socialiste România și 
R. P. Chineze, iar în centrul sălii 
principale a expoziției se aflau mari 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășului Mao Tzedun.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Chineze.

în cadrul ceremoniei inaugurale, 
tovarășul Paul Niculescu și ministrul 
chinez al comerțului exterior, Li 
Cian, au rostit alocuțiuni.

Vicepremierul Li Sien-nien a tăiat 
panglica de la intrare, după care a 
avut loc vizitarea expoziției.

★
Comitetul chinez pentru promova

rea comerțului internațional a ofe
rit o recepție în cinstea delegației 
române și a grupului de români 
aflați la expoziție. O recepție în 
cinstea delegației guvernamentale 
române a fost oferită, de asemenea, 
de ambasadorul țării noastre la 
Pekin.

tele părții române în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare eco
nomică, și Radovan Pantovici, mem
bru al Consiliului Executiv Federal 
al R. S. F. Iugoslavia.

în cadrul lucrărilor s-a relevat cu 
satisfacție că, în spiritul indicațiilor 
date de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, în perioada de Ia 
întîlnirea precedentă de lucru a pre
ședinților Comisiei mixte din iulie 
1974, s-au obținut rezultate impor
tante în dezvoltarea și diversificarea 
colaborării și cooperării economice 
dintre cele două țări. în această pe
rioadă au fost convenite problemele 
tehnice și economico-financiare pri
vind folosirea în continuare a po
tențialului hidroenergetic al secto
rului comun româno-iugoslav al 
Dunării,, în aval și amonte de siste
mul hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier".

în baza rezultatelor obținute pînă 
în prezent și a analizei efectuate, la 
întîlnirea de lucru s-au convenit 
măsuri pentru finalizarea de către 
organizațiile de resort din cele două 
țări a acțiunilor de cooperare în 
producție aflate în curs de tratative, 
în domeniile_ industriei construcțiilor 
de mașini, electrotehnicii, energiei 
electrice, chimiei, precum și în alte 
domenii de interes reciproc. De ase
menea, au fost examinate noi posi
bilități, de cooperare și specializare 
în producție, inclusiv pe terțe piețe.

O atenție deosebită a fost acordată 
desfășurării schimburilor comerciale 
și s-au convenit măsuri corespunză
toare în vederea creșterii în conti
nuare a volumului acestora în peri
oada 1976—1980.

Întîlnirea de lucru s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, dă priete
nie și înțelegere reciprocă.

probleme ale dezvoltării cooperării 
între industria românească și cunos
cuta firmă din R. F. Germania.

★
în aceeași zi, tovarășii Ștefan An

drei și Vasile Pungan, care au efec
tuat o vizită în Republica Federală 
Germania la invitația cancelarului 
Helmut Schmidt, au plecat spre pa
trie.

lelalte țări. Se adaugă astfel o nouă 
verigă la șirul de documente simi
lare semnate de România cu nu
meroase state — de această dată, 
pentru prima oară, cu o țară balca
nică nesocialistă. Se poate aprecia, 
de aceea, că Declarația solemnă are 
nu numai o valoare bilaterală, dar 
și una cu caracter internațional, 
fiind menită să contribuie la afirma
rea noilor raporturi interstatale pe 
plan regional, ca și, îndeobște, pe 
arena mondială.

Dorința comună de a extinde și 
intensifica relațiile economice și 
tehnico-științifice și-a găsit expresie 

ROMÂNIA-GRECIA
Aport marcant la promovarea 
principiilor colaborării largi 

și echitabile între state
în hotărîrea celor două țări de a 
depune eforturi pentru dublarea vo
lumului schimburilor comerciale din
tre ele in viitorii cinci ani, de a 
se încuraja dezvoltarea unor aseme
nea forme înaintate, moderne, de 
cooperare, cum sint societățile mixte, 
realizarea de investiții comune în
tr-o serie de ramuri ale economiei. 
Revine acum specialiștilor din cele 
două țări să materializeze aceste de
cizii prin noi acorduri și convenții, 
valorificînd avantajele pe planul e- 
ficienței ce pot decurge din apro
pierea geografică. Se cuvine, de ase
menea, relevat că pe terenul fertil 
al tradiționalelor legături de simpa
tie dintre cele două popoare și în 
vederea unei mai bune cunoașteri 
reciproce a valorilor lor spirituale — 
factor atît de important al prieteniei 
și apropierii — s-a hotărît amplifi
carea schimburilor in domeniul cul
tural, un exemplu fiind organizarea 
unor cursuri de civilizație română 
și, respectiv, greacă la universitățile 
din cele două capitale,

Atît România cît și Grecia îm
părtășesc convingerea că intensifica
rea relațiilor bilaterale, concomitent 
cu multiplicarea inițiativelor și ac
țiunilor de colaborare ale celorlalte 
state din zonă, are o însemnătate

Gustav Husak a fost ales președinte 

al R.S. Cehoslovace
Tovarășului GUSTAV HUSAK

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace
PRAGA

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, doresc să vă exprim, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cele 
mai calde felicitări, împreună cu sincere urări de sănătate și succes de
plin în îndeplinirea misiunii de înaltă răspundere, în edificarea socialis
mului în Cehoslovacia prietenă.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea fermă că 
relațiile de prietenie tradițională și colaborare multilaterală dintre parti
dele și țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul ambelor po
poare, al unității și colaborării țărilor socialiste, al cauzei generale a so
cialismului, păcii și progresului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

PRAGA 29. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Hradul din 
Praga a avut loc, joi la amiază, se
siunea comună a Camerei Poporului 
și Camerei Națiunilor ale Adunării 
Federale a R. S. Cehoslovace, con
sacrată alegerii noului președinte al 
țării.

Lubomir Strougal, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.C., președintele 
guvernului federal, a prezentat pro

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Convorbiri iugoslavo- 

OgiptOnO» Pre?e^întele R.A. Egipt, 
Anwar El Sadat, a sosit, joi, în loca
litatea iugoslavă Brdo Kod Kranja, 
pentru o vizită prietenească de lucru 
în Iugoslavia, la invitația președinte
lui Iosip Broz Tito. în aceeași zi au 
început convorbirile oficiale între cei 
doi șefi de stat, care urmează să trea
că în revistă relațiile bilaterale și o 
serie de probleme internaționale de 
interes comun, dintre care, îndeosebi, 
evoluția din Orientul Mijlociu.

Demonstrație Ia Lisabo
na. Pe străzile capitalei portu
gheze s-a desfășurat o demonstrație 
a oamenilor muncii in sprijinul li- 
niei politice revoluționare a Mișcă
rii Forțelor Armate. Demonstrația a 
fost inițiată de Partidul Comunist 
Portughez, căruia i s-au alăturat Miș
carea Democratică Portugheză și 
Frontul Popular Socialist, precum 
și sindicatele din capitală. Adresîn- 
du-se participanților, președintele 
Portugaliei, Francisco da Costa Go
mes, a reliefat însemnătatea spriji
nului popular acordat Mișcării For
țelor Armate.

Dorim să vedem Ciprul 
fără baze militare și trupe

a declarat președintelestrăine —
țării, arhiepiscopul Makarios, ziariș
tilor după înapoierea sa din turneul 
efectuat în cinci state arabe din zona 
Golfului.

Sesiunea O.E.C.D. Joi au 
luat sfîrșit lucrările sesiunii Consi
liului Ministerial al Organizației pen
tru Cooperare Economică și Dezvol
tare (O.E.C.D.), desfășurată timp de 
două zile la Paris. A fost adoptat 
textul unei declarații privind relații
le cu țările în curs de dezvoltare și 
s-a convenit să continue dialogul în
tre țările industrializate și cele din 
lumea a treia.

cardinală pentru afirmarea raportu
rilor de bună vecinătate, colaborare 
și pace în Balcani — cerință obiec
tivă a progresului popoarelor respec
tive. a unei securități trainice în a- 
ceastă regiune atît de încercată ca 
urmare a politicii imperialiste de în
vrăjbire în scopul dominației și în
robirii. „Trăgînd învățăminte din 
lecțiile istoriei — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — națiunile balca
nice pot evita repetarea acestui tre
cut numai pe baza dezvoltării unor 
relații de bună vecinătate și conlu
crare multilaterală, a transformării 
acestei regiuni, prin eforturi comu

ne, într-o zonă a păcii și destinderii, 
lipsită de baze militare, de arme nu
cleare". In mod neîndoios, realizarea 
acestor deziderate, pentru înfăptuirea 
cărora România a militat și militează 
cu neabătută consecvență, ar cores
punde în cel mai înalt grad interese
lor tuturor popoarelor balcanice, 
securității în această regiune, parte 
integrantă a securității întregului 
continent european. Este de aceea 
pozitiv faptul că în cadrul convorbi
rilor actuale, apreciindu-se activita
tea de pînă acum a organismelor in- 
terbalcanice existente, s-a hotărît să 
se stimuleze crearea de noi organisme 
în domeniile economic, tehnico-știin- 
țific și al protejării mediului ambi
ant. După cum relevă comunicatul 
comun. România și Grecia sînt gata 
să participe Ia reuniuni ale repre
zentanților guvernelor țărilor balca
nice — ceea ce, în mod evident, ar 
favoriza dezvoltarea colaborării mul
tilaterale și asigurarea păcii in zona 
noastră geografică.

In cursul vizitei a fost reafirmată 
poziția României în legătură cu si
tuația din Cipru, care constituie o 
sursă de amenințări la adresa păcii 
și stabilității în regiune, subliniin- 
du-se, din nou, necesitatea de a se 
ajunge cît mai curînd la o soluție 

punerea comună a C.C. al P.C.C. și 
a C.C. al Frontului Național privind 
alegerea tovarășului Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, în funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Propunerea a fost adoptată în 
unanimitate. Noul președinte a de
pus apoi jurămîntul.

La Donețk a avut loc aduna‘ 
rea de constituire a filialei regionale 
a Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână.

La PortO, !n cadrul acțiunilor 
culturale organizate cu prilejul apro
piatei vizite a președintelui Portuga
liei, Costa Gomes, în România, s-a 
deschis o expoziție de carte româ
nească.

Colaborare între F.S.M. și 
O.U.S.A. La Praga au avut loc 
convorbiri între reprezentanții Fe
derației Sindicale Mondiale (F.S.M.) 
și Organizației Unității Sindicale A- 
fricane (O.U.S.A.), consacrate întări
rii legăturilor dintre cele două or
ganizații.

Un purtător de cuvînt aI 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Republicii Vietnamului de Sud a pro
testat împotriva însușirii ilegale de 
către Statele Unite a două avioane 
militare duse în Singapore de mili
tari ai fostei administrații saigoneze 
— anunță agenția V.N.A.

Guvernul finlandeza cerut 
președintelui Urho Kekkonen să 
procedeze la dizolvarea parlamentu
lui și la organizarea de alegeri ge
nerale anticipate — a anunțat pri
mul ministru Kalevi Sorsa într-o 
conferință de presă. Acțiunea cabi
netului a fost determinată de de
teriorarea situației economice a țării.

„Interpolul" va p«tea «• ln 
viitor, în legătură permanentă eu 
toate continentele, datorită stației 
sale centrale de radioemisie insta
late la Saint-Martin d’Abbat, la 150 
kilometri sud-vest de Paris. în acest 
fel se asigură contactul permanent 
cu cei 121 membri ai organizației.

Cei trei astronauți ame
ricani care vor particiPa la mi* * 
siunea spațială „Soiuz-Apollo", din 
luna Iunie, au efectuat o repetiție 
generală a lansării.

negociată, pe baza respectării inte
grității, suveranității și independen
tei statului cipriot, colaborării între 
cele două comunități. Țara noastră 
consideră că este în interesul atit al 
Greciei, cît și al Turciei, in intere
sul păcii în Balcani și în lume, ca 
problemele să fie abordate într-un 
spirit de bunăvoință și moderație, 
recurgîndu-se exclusiv la mijloace 
politice, pașnice. Se impune ca gu
vernele tuturor țărilor și în primul 
rînd cele din zonă să întreprindă ac
țiuni practice și eficiente pentru a se 
ajunge la lichidarea încordării în re
lațiile dintre Grecia și Turcia, în 
interesul bunei vecinătăți. în ceea 
ce o privește, România, anima
tă de cele mai prietenești sentimen
te față de poporul grec, față de cau
za colaborării în Balcani, va face și 
de aci înainte tot ce depinde de ea 
pentru a contribui la atingerea a- 
cestor obiective.

Este îmbucurător faptul că referin
du-se la întreaga desfășurare a vizi
tei, premierul grec a dat o apreciere 
pozitivă rezultatelor obținute, avînd 
în același timp cuvinte de remarca
bilă prețuire la adresa politicii ex
terne, constructive a României socia
liste. în acest sens, adresîndu-se 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
înaltul oaspete a arătat : „Doresc 
să-mi exprim satisfacția că această 
vizită mi-a oferit prilejul să vă cu
nosc personal, să apreciez, printr-un 
contact direct, politica îndrăzneață, 
constructivă pe care o dezvoltați. De 
asemenea, exprim satisfacția mea 
pentru că în urma convorbirilor pe 
care le-am avut a rezultat că toate 
punctele de vedere ale celor două 
țări coincid in multiple aspecte, atit 
în ceea ce privește dezvoltarea rela
țiilor bilaterale, cît și in problemele 
internaționale".

Nu încape îndoială că decurgînd 
într-o asemenea atmosferă și înche- 
indu-se cu un asemenea bilanț po
zitiv, dialogul româno-grec la nivel 
înalț se înscrie ca o treaptă impor
tantă în procesul adîncirii legături
lor dintre cele două țări, in fața că
rora se deschid frumoase perspec
tive.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
rodnice ale convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
mierul Constantin Karamanlis, po
porul român este ferm hotărît1 să-și 
aducă și pe viitor întreaga contribu
ție la dezvoltarea tradiționalelor 
relații de prietenie și colaborare ro- 
mâno-elene, spre binele celor două 
popoare, al bunei vecinătăți și conlu
crării fructuoase în Balcani, securi
tății și cooperării în Europa și în 
întreaga lume.

Al. CAMPEANU
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